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INLEIDING.

GESCHIEDENIS VAN HET KABINET.

JL/e laatste Erf- Stadhouder der Vereenigde Neder-

landen , Prins Willem de Vijfde , Vader van Zijne

Majesteit, den tegenwoordigen Koning der Nederlanden,

kan beschouwd worden als de stichter van het Kabinet

van Schilderijen. Vóór hem waren de verschillende

paleizen en lusthoven reeds met schilderijen versierd,

en getuigden van de kunstmin der Vorsten uil \\et

Huis van Oranje. Prins Frederik Hendrik is een

beschermer der schoone kunsten geweest. Van Dijk

schilderde portretten voor hem , en pater Seegers, toen

zeer vermaard door zijne bloemen , werd vorstelijk

van hem beloond. Zijne weduwe, Amelia van Solms,

stichtte hem eene gedenkzuil , eenen voorstander der

kunsten waardig , door de schoone Oranje-zaal , welke

thans nog bewonderd wordt op het Huis in het

Bosch , waarin de geschiedenis van dien Vorst , in

verscheidene schilderijen , door voorname meesters

verbeeld is , en waarvan het voornaamste , den Triomf

A
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van den Prins voorstellende , als het kunststuk van

Jordaans aangezien wordt.

De Prinses van Solms schijnt ook eene verzameling

van schilderijen gehad te hebben. Men vindt in

Houbraken aangeteekend, dat Potter zijne schilderij
,

eene pissende koe voorstellende, voor haar zoude

geschilderd hebben; doch dat op eene aanmerking

van ccnen der hovelingen , dat dit voorwerp niet

welvoegelijk was, het stuk niet aangenomen werd:

waarschijnlijk is dit hetzelfde schilderij , hetwelk

lang een pronkjuweel der galerij van Kassei geweest

is, van daar door de Franschen naar Malmaison
,

en daarna uaar Rusland vervoerd is.

, Willem de Derde , Koning van Engeland
, heeft

ccnc kunstgalerij op het Loo bezeten. Van Gooi

zegt in zijne levensbeschrijving der schilders, dat

een schilder
,
genaamd Duval , tot kunstbewaarder van

Zijne galerij aangesteld werd , en verscheidene schil-

derijen van het kabinet , onder anderen het schoone

binnenhuis van Dou , zijn , volgens aanteckeningen op

de oude catalogus, van het Loo gekomen. Men

vindt in de catalogus van verkochte schilderijen door

Gerard Hoet de verzameling van het Loo verkoeld

te Amsterdam in 1713 : waarin verscheidene Aoorname
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stukken van Rubens , Van Dijk en Italiaansche

Meesters voorkomen.

Eindelijk liet Willem de Vijfde de schilderijen

,

op zijne verscheidene lusthuizen verspreid, bij een

verzamelen , om er e'ene galerij van te maken , dewelke

in hetzelfde lokaal van zijn kabinet van natuurlijke

historie en zeldzaamheden geplaatst werd. Terwesten

gaf er in 1770 eene catalogus van uit, en de

Directeur Haag , een goed kenner der schilderijen
,

vermeerderde dezelve in het vervolg door doelmatige

aankoopen ; zoo dat, toen de Franschen in 1795

ons land overheerschten , het Stadhouderlijk Kabinet,

alom bekend als kunstwerken van den eersten rang

bezittende , door hen genomen en weggevoerd werd

naar Parijs , alwaar het gedurende twintig jaren

de Hollandsche school in het Museum van de Louvre

versierde.

Na den zegevierenden slag van Waterloo werd

deze galerij weder opgeë'ischl, en er werden Com-

missarissen benoemd , om dezelve overtenemen ; hel

grootste gedeelte der schilderijen kwam terug naar

den Haag in hetzelfde lokaal , waar zij voorheen

geweest waren ; dan , dat gebouw te gelijk voor een

Departementaal School dienende , en daardoor niet
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wel geschikt zijnde , deed het Gouvernement daarna

den aankoop van het gebouw , voorheen gebouwd

door Prins Maurits van Nassau , Gouverneur van

Brazilien , en nadat hetzelve behoorlijk tot een

Koninklijk Museum ingerigt was , werden aldaar het

kabinet van zeldzaamheden en de galerij van schil-

derijen overgebragt.

Deze laatste verzameling, daarna aanmerkelijk ver-

meerderd door de aankoopen , welke van wege Zijne

Majesteit, den Koning, van lijd tot tijd gedaan zijn,

voornamelijk in de Italiaansche scholen , en in

schilderijen van hedendaagsche meesters der ISeder-

Iandsche school , maakt tegenwoordig een geheel

«it , dat wedijveren kan mei de voornaamste kabi-

netten van Europa , en tevens zeer dienstig is lot

de bevordering der schoone kunsten , door den vrijen

toegang , welken de jonge schilders kunnen verkrij-

gen voor hunne studiën
,

gedurende vijf achtereen

volgende dagen der week , alsmede de liefhebbers

ter bezigtiging , mits zich daartoe aanmeldende bij

den conciërge van het Museum , die hun kosteloos

deswege een bewijs van toegang overhandigt.

Sedert lang had men het voornemen , om de voor-

naamste schilderijen van het kabinet in omtrek te
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laten graveren
,

gelijk als zulks geschied is voor de

Annalen van het Parijsche Museum, de galerij van

Florence en andere soortgelijke werken , met hunne

beschrijving.

Deze onderneming , langen tijd opgehouden door

de moeijelijkheid , om daartoe bekwame plaatsnijders

te vinden , wordt tegenwoordig door het Gouver-

nement ten uitvoer gebragt. De Heer Heideloff,

Inspecteur der galerij , vervaardigt daartoe de teeke-

ningen, waarvan vele reeds gereed zijn, en verschei-

dene graveurs zijn bezig om dezelve in plaat te

snijden , zoo dat men met reden kan hopen , dat

deze onderneming thans eenen spoedigen voortgang

zal krijgen, en men de afleveringen daarvan, van

tijd tot tijd, aan de liefhebbers der schoone kunsten

zal kunnen bezorgen.

In 's Gravenhage, 1826.



BESCHRIJVING
DER

SCHILDERIJEN.

i.

LUCAS VAN LEIJDEN.

HOOG 7 P. 2 D. , BREED 4 P. 5 D. , OP PANEEL.

Een beeld van de dochter van Herodias , houdende

het hoofd van Johannes den Dooper in eenen schotel.

Door den boog van een gebouw ziet men een land-

schap in het verschiet.

Dit schilderij uit de oude Nederlandsche school

werd in de oude catalogus van het kabinet onder

de onbekenden gesteld , dan gedurende deszelfs ver-

blijf te Parijs aan Lucas van Leijden toegekend.

Het draagt al de kenmerken der wederopkomende

schilderkunst, en is slechts als zoodanig belangrijk.

Het koloriet is niet aangenaam , de plooijen der klee-

ding zijn stijf, maar het is zorgvuldig geteekend en

geschilderd , hoewel hard en droog.

Boven het hoofd van het beeld bemerkt men eenen

band , waarop eenige letters staan en het jaargetal

1524, welke weggelaten is in den omtrek van dit

schilderij , te vinden in het 1 5de deel tier Annalen van

het Parijsche Museum , doch in den tegenwoordigen
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omtrek naauwkeurig is bijbehouden. Ecu voornaam

kenner der oude schilderkunst , een der gebroeders

Boiseree , algemeen bekend door hun kabinet van oude

schilderijen , thans te Stutgard geplaatst , en door het

schoon werk in steendruk , hetwelk zij daarvan uitgeven
,

heeft , onlangs het Koninklijk kabinet bezoekende
,
ge-

meend , in de voornoemde letters den naam te vinden

van Van Assen , een oud schilder van Brugge ; dan

,

hoewel zulks wel eenigen twijfel gcefl , heeft men even-

wel geen genoegzamen grond gevonden , om het schil-

derij den naam van Lucas van Leijden te ontnemen
,

waaronder het te Parijs bekend was.

Lucas van Leijden, in die stad geboren in 1494 en

aldaar overleden in 1533 , had tot leermeesters zijnen

vader Hugo Jacobs en Cornelis Engelbrecht. In zijn

twaalfde jaar schilderde hij reeds portretten en land-

schappen , die algemeen bewonderd werden , en in

zijn vijftiende begon hij te graveren ; van zijne

plaatwerken zijn er 172 bekend; buiten dien schil-

derde hij ook op glas en teekende veel. Dan de

vroege ontwikkeling van zijne zielsvermogens en de

al te groote ijver in het werken zijn waarschijnlijk

de reden geweest van zijn ziekelijk leven en vroegen

dood , zijnde slechts 39 jaren oud geworden.

Hij was een vriend van Albert Durer , en wat

deze was voor Duitschland , was hij voor Nederland
,

het eerste licht, dat uit dè duisternis verrees. Hunne

wijs van schilderen en graveren had veel overeenkomst,
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1.

KAR EL DU JARDIN.

HOOG 3 P. 2. D. , BREED 4 P., OP PANEEL.

Dit landschap stelt een morgenstond voor, waarin

zich een jonge stier aan eene , van teenen gevlochtene,

heg schuurt , bij hem liggen een jonge ezel , en aan

de andere zijde , in de schaduw , twee schapen

,

terwijl eene jonge vrouw met haren hond deze

voorwerpen schijnt te bewaken , en , om den tijd niet

te verliezen , met haren spinrok is afgebeeld.

Het landschap is, zonder opgesierd te zijn, zeer

aangenaam , het zonlicht uitmuntend verbeeld , de

jonge stier is bijzonder goed geteekend en zeer kunstig

geschilderd. Waarschijnlijk is dit hetzelfde schil-

derij , door Terwesteu vermeld in de verkooping van

den heer Wierman , te Amsterdam in 1762, en toen

verkocht voor ƒ325.

Karel du Jardin
,
geboren te Amsterdam in 1635,

en overleden te Venetië in 1678 , heeft zich zijnen

meester Berghem waardig gemaakt door den hoo

gen trap van volmaaktheid , welken hij in de kunst

bereikte. Zijne teekening en zijn koloriet dragen het

kenmerk der natuur en der waarheid; zijne behan-

deling is werkzaam
,

geestig , vrij en smeltende ;

zijne zamenstelling is stil, eenvoudig, aangenaam, en
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volkomen naar de voorwerpen zijner schilderijen

geschikt. Op reis gegaan zijnde , vestigde hij zich

eenigen tijd te Piome , en zijne werken werden aldaar

hooggeschat. Bij zijne terugreis naar het vader-

land , hield hij zich eenigen tijd te Lyon op , en

,

hoewel hij aldaar eene menigte schilderijen vervaar-

digde , raakte hij in schulden , en was genoodzaakt

eene oude rijke vrouw te huwen ; hij vestigde zich

daarna te Amsterdam en had daar veel te doen

;

dan zich over zijn huwelijk schamende , vertrok hij

op het onverwachtst weder te scheep naar Livorno
,

en van daar naar Rome. Hij eindigde zijn leven te

Venetië , in het huis van eenen Hollandschen koop-

man , in den ouderdom van slechts 38 jaren , en dus

in de kracht van zijn kunstvermogen.
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J.

PHILIP VAN DIJK.

HOOG 1 P. ÓD., BREED 1 P. 3 D. , OP PANEEL.

Dit aangenaam schilderijtje stelt eenc jonge beval-

lige vrouw voor , in een los gewaad , het hoofd met

pluimen versierd , en houdende met de eene hand

eene guitar vast , waarop zij met de andere schijnt

te willen , spelen. In den achtergrond eene kolom

met een opgenomen gordijn.

De teekening van dit schilderijtje is zuiver, en de

wijs van schilderen aangenaam , hebbende veel van

die van den Ridder van der Werf, zonder echter

de delicate behandeling van dezen grooten schilder

in al zijne stukken te evenaren.

Philip van Dijk, geboren te Amsterdam in 1Ó80,

werd in de schilderkunst onderwezen door Arnold

Boonen. Hij woonde langen tijd in Middelburg
,

en daarna in 's Gravenhage , in welke beide plaatsen

hij de portretten der voornaamste familiën maakte
,

en zich ook met den kunsthandel ophield. Aange-

zocht door Prins Willem van Hessen , die toen

een aanzienlijk kabinet hier te lande verzamelde,

ging hij naar Kassei , om de familie van den Land-

graaf te schilderen , die hem met de akte van Hof-

schilder vereerde. Rijk en hooggeacht door zijne
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medeburgers, stierf deze kunstenaar in 1752, in

den ouderdom van 72 jaren , te 's Gravenhage.

Terwesten vermeldt de verkooping van zijne nage-

latene schilderijen , hebbende plaats gehad den

25 Augustus 1760 in 's Gravenhage , waaronder men

vele voorname stukken vindt , uit de Italiaansche
,

Hoogduitsche en Nederlandsche scholen.
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4.

ADRIAAN VAN OSTADE.

HOOG 4 P. 5 D. , BREED 4 P. 2 D. , OP PANEEL.

Dit boeren-buitenhuis kan men als een der voor-

naamste stukken van Adriaan van Ostade beschouwen

,

door het aangename der zamenstelling , de kracht

van het koloriet, eneene uitmuntende uitvoerigheid.

Het stelt eenen reizenden vioolspeler voor , door

een kind geleid , die zich voor cene hoeren-woning

laat hooren, waarna eene vrouw en twee mannen aan

de deur schijnen te luisteren , terwijl een andere

boer , omringd van zijne kinderen , en op eene bank

gezeten , zich daarmede schijnt te vervrolijken. Mo-

gelijk is dit hetzelfde stuk , verkocht op de verkooping

van den heer Hasselaer in 1742 , te Amsterdam
,

voor f 460 , volgens de catalogus van Hoet.

Adriaan van Ostade
,
geboren te Lubek in 1610,

overleden te Amsterdam in 1685 , leerling van Frans

Hals , baande zich naderhand eenen eigenen weg.

Hij koos zijne voorwerpen onder de gewoonlijke

levensgebeurtenissen des gemeenen volks , en wist

deze naar de zuivere waarheid , zoo wel van hou-

ding als van uitdruk , voorttestellen. Zijne beelden

hebben leven en beweging ; in hunne dronkenschap,

vuistgevechten en vrolijkheid , erkent men menschen ,
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die , aan ecncn zwaren arbeid gewoon , zich naar

hunne wijze vermaken , of zich , zonder list

,

met de vuist regt verschaffen. Ostade's kompositie

is zeer natuurlijk, eenvoudig en rijk, zijn koloriet

is voortreffelijk. In de krachtige harmonie van

zijne stukken , als mede in de verdeeling van licht

en bruin , heeft niemand hem overtroffen.
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5.

FRANS VAN MIERIS, DE OUDE.

HOOG 2 P. i D. , BREED 1 P. 7 D. , OP KOPER.

Dit fraaije kabinet-stukje stelt het portret voor

van den Professor Botanices te Leijden , Florentius

Schuijl , hebbende eenen pot met een vreemd plant-

gewas bij zich staan. De Professor, een zwaarlijvig

man , van middelbare jaren , is gekleed in een zwar-

ten tabbaard , en rustende met den eenenarm op eene

balustrade , terwijl het verschiet eenen tuin met

opgaande boomen en twee beelden vertoont.

Dit portret is ongemeen fraai , krachtig en kunstig

geschilderd , in 1666. Volgens aanteekeningen was

Florentius Schuijl , Medicinae Doctor , Profess-or en

Schepen te 's Bosch , toen hij in 1664 van daar

beroepen werd tot Professor in de Medicijnen en

Botanie te Leyden , alwaar hij gestorven is in

1669 , oud zijnde 5l jaren ; dus is dit portret

slechts drie jaren vóór zijn overlijden geschilderd.

Frans van Mieris
,

geboren te Leijden in 1635 ,
is

aldaar overleden in 1681. Abraham Torenvliet en

naderhand Gcrard Dou waren zijne leermeesters.

Hij maakte goed gebruik van hunne lessen; want

deze voortreffelijke schilder bragt de nabootsing der

natuur in eenige zijner werken tol den hoogslen
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trap van volmaaktheid. De voorwerpen zijner schil-

derijen zijn gewoonlijk meer verheven , dan die

,

welke Douw en Metzu kozen , hij was ook helderder

in zijn koloriet, en werkte de verschillende kleeding-

stukken meer uit. Zijne ongeregelde levenswijs bragt

hem somwijlen in verlegenheid , hoewel hij reeds bij

zijn leven aanmerkelijke sommen voor zijne schil-

derijen maakte.
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6.

GASPAR NETSCHER.

HOOG 4 P. 4 D. , BREED 3 P. 6 D. , OP PANEEL.

Dit gezelschapstuk , met drie beelden ten voelen

uit, verbeeldende den schilder zelven met zijne

vrouw en dochter , is ongemeen schoon , en de

satijnen kleeding volkomen natuurlijk.

Het schilderij vertoont eene deftige kamer; in het

midden van dezelve staat eene tafel , waarover een

gekleurd tapijt ligt ; op den voorgrond, zit de schilder

op eenen stoel , houdende in zijne Linden eene guitar
,

waarmede hij 7.ijn« dochter, die aan de andere zijde

der tafel, mede op den voorgrond, in eene, uitmun-

tend fraai geschilderde , witte satijnen kleeding , staat

,

en in hare handen een muzijkpapier houdt , schijnt

te willen accompagneren. De moeder zit in eene

luisterende houding aan de overzijde der tafel , meer

op den achtergrond. Tegen den muur hangt een

groot schilderij , naar mijne gedachte, den Sabijnschen

Maagdenroof voorstellende , en op de eene zijde

heeft men een doorzigt in eenen tuin.

Dit schoone kabinetstuk , in 1665 geschilderd

,

wordt met regt als een der beste werken van Gaspar

Netscher aangezien. Op eene verkooping te Amster-

dam in 1738, werd waarschijnlijk hetzelfde schilderij

voor ƒ 720 verkocht.
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Gasper Netscher, geboren te Heideiberg in 1639,

overleed te 'sGravenhage in 1684. Hij kwam vroeg

met zijne ouders hier te lande in behoeftige omstan-

digheden • zij vestigden zich te Arnhem , alwaar een

Doctor Tulleken , bemerkende de geestvermogens van

den jongen Netscher , hem in de teekenkunst liet

onderwijzen , en hem daarna plaatste bij den kunst-

schilder Gcrard ïerburg , bij wien hij in korten tijd

zeer in de kunst vorderde; inzonderheid had hij de

behandeling , om het wit satijn dun en helder te

schilderen , van zijnen meester afgezien , hetgeen hij

ook naderhand dikwerf in zijn penseelwerk , met

goed gevolg , te pas bragt.

Zijne teekening is zuiver , zijn koloriet waar en

krachtig , zijne kompositie eenvoudig en natuurlijk
,

en ujne uitvoerige en tevens lichte behandeling van

eene uitnemende schoonheid.

Netscher had voorgenomen eene reis naar Italië te

doen , maar een aangegaan huwelijk in Bordeaux

verijdelde dit voornemen ; hij keerde naar Holland

terug, en zetlede zich neder in 'sGravenhage, alwaar

hij zich te veel op het portretschilderen toelegde

,

hetgeen een verlies voor de kunst was , en zijne

gezelschapstukken zeer zeldzaam maakl.

B
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THEODOOR DE KEIJZER.

HOOG 8 P. 2 D. , BREED 6 P. , OP PANEEL.

Het portret van eenen Magistraats persoon , ten

voeten uit, gezeten voor eene tafel, welke met een

tapijt bedekt is , houdende met de eene hand het

blad van een boek , dat op eenen lessenaar ligt
,

terwijl de andere hand op zijne dij rust. Hij is

gekleed in een zwart gewaad , naar de wijze van het

begin der zeventiende eeuw , met eenen mantel en

kraag. Het schilderij vertoont het binnenste van een

vertrek , op den achtergrond ziet men eene kast.

Dit verwonderlijk schoon en krachtig portret werd

voor het Stadhouderlijk kabinet aangekocht op de

verkooping bij den heer de Neufville , te Amsterdam

,

in 1765, voor de somma van / 405 , zoo als Ter-

westen in zijne catalogus vermeldt.

Theodoor de Keijzer was een portretschilder

,

die omstreeks het jaar 1620 bloeide , en slechts

door een klein aantal schilderijen bekend is. Zijn

koloriet is krachtig , helder en waar , en zijne be-

handeling stout , breed en verwig.

Van Mander spreekt ook van eenen Hendrik de

Keijzer ; doch deze schijnt een bouwkundige en

glasschilder geweest te zijn.
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8.

PAULUS POTTER.

HOOG 2 EL, 3 P. 6d., breed 3 el , 4p. , OPDOEK.

Het vermaarde schilderij bekend onder den naam

van den jongen stier.

De nabootsing der natuur kan tot geen hooger trap

van volmaaktheid gebragt worden , dan in dit won-

derstuk , verbeeldende een jongen stier levensgrootte

en staande in eene weide , eene koe , een schaap en

een lam liggen bij hem , terwijl een ram er naast

staat ; achter eene schutting , waarop men den naam

van Paulus Potter en het jaargetal 1647 vindt , ziet

men eenen ouden boer , naast eenen boom , waarop

hij met zijne hand rust.

De grond is bedekt met planten
7

on in het ver-

schiet ziet men uitgestrekte weiden , bedekt met vee

,

gesloten door boomen en eenige huizen.

Dit schilderij wordt algemeen beschouwd als het

meesterstuk van Paulus Potter , en tevens als het

schoonste bestaande landschap
;

gedurende deszelfs

verblijf te Parijs , maakte men eene rangschikking

der schilderijen van het Museum van de Louvre , de

Transfiguratie van Raphaël bekwam daarin de eerste

plaats , en de Jonge stier van Paulus Potter werd

als het zesde schilderij der wereld gesteld.
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Het schijnt, dat men oudtijds dit schilderij niet naar

waarde geschat heeft , want ik vind opgeteekend in

de catalogus van de verkoopingen door Gerard Hoet,

dat dit stuk op de verkooping van den heer Fabricius
,

te Haarlem, in 1740, voor de geringe som van

f 630 verkocht werd. Men zegt , dat de kooper

hetzelve naderhand aan den Prins van Oranje aan-

geboden heeft.

Paulus Potter
,

geboren te Enkhuizcn in 1625
,

ontving de eerste onderrigting in de schilderkunst

van zijnen vader , die een goed schilder moet ge-

weest zijn, maar deszelfs geest en de oplettendheid,

met welke hij de natuur bestudeerde , verhieven

hem naderhand tot den eersten schilder in zijn vak.

De dochter van eenen bouwmeester in 'sGravenhage

gehuwd hebbende , zettede hij zich aldaar neder , en

verwierf door zijn gedrag en zijn bijzonder kunstver-

mogen de achting van iedereen , zoo dat hij dikwerf

op zijn schildervertrek door de voornaamste lieden

bezocht werd. Op aanzoek van den Burgemeester

Tulp, ging hij te Amsterdam wonen; doch stierf

kort daarop aan de tering in zijn 29ste jaar. Zijn

vroege dood heeft zijne stukken zeldzaam gemaakt

,

en dezelve worden thans tot ongemeen hooge prijzen

verkocht.
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9-

JAN STEEN.

HOOG 6 P. , BREED 4 P. 9 D. , OP PANEEL.

Dit aardig schilderijtje stelt eenen kwakzalver

voor, bezig zijnde, om eenen boer , die op eenen

stoel zit , tanden uittetrekken. Het aangezigt van

den lijder schijnt eene hevige pijn uittedrukken. Eene

oude vrouw met eene mand aan den arm ziet hem

met medelijden aan , terwijl dit schouwspel eenige

jongens , die rondom staan , vervrolijkt. De achter-

grond vertoont een dorp met verscheidene gebouwen

en boomen.

Het is eene boertige voorstelling , maar bijzonder

natuurlijk , en waarin de gemoedsbewegingen volko-

men zijn uitgedrukt.

Jan Steen
,
geboren te Leyden in 1636 , stierf al-

daar in 1678. Zijn naam is overal bekend, iedereen

snreekt van zijne aardige en grappige stukjes , welke

zelfs tot een spreekwoord geworden zijn , en bewon-

dert zijne uitnemende schilderkunst.

De ware liefhebber ziet nog meer in hem, en be-

schouwt Jan Steen als een grooten menschenkenner ;

elk beeldje in zijne werken is juist op zijne plaats

en in de houding , die de natuur vereischt 5 elk ge-

laat drukt de vreugde of droefheid uit , naar mate

zulks in het tafereel te pas komt.
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Geene schilders dan Brouwer, naar wieii hij den-

kelijk gestudeerd zal hebben , en naderhand de ver-

maarde Hogarth in Engeland , hebben ooit de natuur

der meuschelijke hartstogten zoo wel uitgedrukt ; en

hoe ver is Jan Steen boven Hogarth in de behan-

deling en het koloriet verheven! Had hij in eenen

anderen kring verkeerd , misschien zoude hij een der

grootste historieschilders geworden zijn , doch de

natuur leidde hem daartoe niet op. De tafereelen
,

die hij dagelijks voor oogen had , bootste hij in zijn

penseel na , en de beelden , die hij zag , waren zijne

studiën. In zijne meeste stukken ziet men zijnen

grijzen vader en zijne oude moeder , zijne twee

vrouwen , zijne kinderen , en zelfs tot zijnen hond

afgebeeld.

Zijne huishouding moge verward geweest zijn
,

waarvan Houbraken vele spreukjes verhaalt in zijn

schouwtooneel der schilders , en nog meer Campo

Weyerman ; doch meu weet, dat dit laatste meer een

hekeldicht dan eene levensbeschrijving der schilders

is. De man , die zoo vele schoone stukken geleverd

heeft , kan geen dronkaard of lediglooper geweest

zijn. Zijn zorgeloos leven , aan vele grootc kunste-

naars eigen , moge hiervan wel de voornaamste

oorzaak geweest zijn.
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ÏO.

PETRUS PAULUS RUBENS.

hoog 9 p. 7»., breed 7 p. 6 d., op paneel.

Dit schoone portret stelt eene jonge blonde vrouw

voor , van voren gezien , met beide de handen

,

waarschijnlijk de tweede vrouw van den schilder,

genaamd Helena Forment ; het is aldus bekend op

de oude catalogus van het kabinet , en het heeft ook

vele gelijkenis met de portretten , welke van deze

vrouw , vermaard door hare schoonheid , bestaan
;

hebbende Rubens haar dikwerf tot model in zijne

schilderijen gebruikt. Het hoofd is versierd door

eenen hoed met vederen , en de kleeding is rijk , met

wijde mouwen.

Dit schoone portret , krachtig en evenwel delikaat

geschilderd, is zeker geheel van de hand van Rubens,

en kan wedijveren met het vermaarde Spanen hoedje.

Petrus Paulus Rubens
,

geboren te Keulen in

1577 , overleed te Antwerpen in 1640. Twee

steden , Keulen en Antwerpen , hebben lang gestre-

den om de eer van dezen grooten kunstschilder

voortgebragt te hebben , doch volgens de geloof-

waardigste berigten schijnt het bijna zeker , dat de

vader van Rubens , Raadsheer te Antwerpen ,
ge-



( 24
)

durende de onlusten in de Nederlanden , zich met

zijne vrouw naar Keulen begeven heeft , en dat zijn

zoon aldaar geboren is. Nadat de zaken rustiger

geworden waren, gingen zij terug naar Antwerpen,

en de jonge Rubens werd pagie bij de Gravin van

Lalaing. Zijn groote geest en zijne neiging lot de

kunst ontwikkelden zich vroeg ; hij werd in dezelve

door Adam van Oort en daarna door Octavius van

Veen onderwezen. In zijn 23ste jaar reisde hij

naar Italië , en studeerde aldaar , te Venetië naar

Titiaan en Paulus Veronese , en te Mantua naar Julio

Romano • daarop begaf hij zich naar Rome , om door

het beschouwen der antiken zijne kunst te volmaken
,

en keerde , na zeven jaren verblijf in Italië
,

in zijn vaderland terug, waar hij die heerlijke

tafereelen ondernam , die door de geheele wereld

beroemd zijn.

Zijne vurige verbeeldingskracht deed hem voorname-

lijk groote en ontzettende voorwerpen kiezen , waarin

hij aan dezelve den vrijen teugel kon vieren , en het

overdrevene minder in het oog valt ; zijn koloriet is

voortreffelijk, helder, aangenaam, krachtig en door-

schijnende ; zijne kompositie is grootsch en rijk
,

doch zijne teekening is , hoewel natuurlijk en krach-

tig , niet uitgezocht en dikwerf niet zuiver.

Niet alleen als schilder , maar ook als Staatsman

is Rubens vermaard geweest en hooggeacht door den

Koning van Spanje en door Karel den Eersten van
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Engeland , aan wiens hof hij gezonden was , en die

hem met aanzienlijke geschenken begiftigde.

Hij is gehuwd geweest , eerst met Catharina

Brintes , en daarna met Helena Forment , die beide
,

doch voornamelijk de tweede , zeer schoon moeten

geweest zijn , zoo als men uit zijne schilderijen kan

oordeelen , waarin hij dezelve dikwerf tot model ge-

bruikt heeft. Het aantal derzelve is verbazend groot,

en het zoude voor e'en mensen onmogelijk geweest

zijn dezelve allen uittevoeren , zoo niet zijne disci-

pelen , waaronder er zeer bekwame waren , hem

geholpen hadden in het aanleggen en het beschilde-

ren der gronden en draperien.

De groote Rubens en zijn voortreffelijke discipel

Anlhony van Dyk kunnen met regt als de grond-

leggers en de steunpilaren der Vlaamsche school

aangezien worden , hunne schoone werken wrorden

steeds als meesterstukken beschouwd en strekken tot

eeuwigdurenden roem voor hun Vaderland.
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1 1.

ADRIAAN VAN OSTADE.

HOOG 4 P. 7 D. 5 ST. , BREED 3 P. 9 D. , OP PANEEL.

Dit fraaije schilderij , dat tot pendant kan dienen

voor het boeren-buitenhuis , onder n°. 4 beschreven,

vertoont het inwendige van eene landelijke huishou-

ding. Op den voorgrond ziet men drie boeren

,

zittende bij eene tafal , de eenc is bezig zijne pijp

aantestekcn , de andere heeft eene kan en een glas

in de handen , terwijl een derde zijne viool stemt

,

om hen te vervrolijken. Op den achtergrond ziet

men eenige beelden , die bij het vuur praten. De

huisvrouw en het kind , benevens den hond , zijn

• ook in dit vertrek, hetwelk versierd is met al de

meubelen en gereedschappen , welke een boeren-

binnenhuis kan opleveren. Door eene groote opene

poort ziet men ter zijde een landschap.

Dit schilderij kan in verdiensten met zijn pendant

wedijveren, hoewel de toon over hel geheel niet zoo

krachtig is.
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1 2.

JAN STEEN.

HOOG 6 P. , BREED 4 p. 9 D. , OP PANEEL.

Het inwendige van een slaapvertrek , waar eene

vrouw op een ledekant ligt, voor het welk een man

van jaren in eenen annstoel gezeten is. Eene dienst-

maagd , houdende eene kan in de eene hand , biedt

hem met de andere een glas met wijn aan.

Op den voorgrond ziet men eene tafel , bedekt

met een tapijt, en op den achtergond eenen trap,

leidende naar eene deur , voor dewelke twee honden

staan.

Een groot schilderij hangt tegen den muur, voor-

stellende een gevecht, waarin men eenen man ziet,

die een steigerend paard poogt vast te houden , en

een centaur, die eene vrouw opneemt.

Dit schilderij is krachtig geschilderd en in den

besten stijl van Jan Steen.

Wegens zijne levensbeschrijving zie n c
. 9.
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IJ.

GABRIEL METZÜ.

HOOG 2 P. 8 D. , BREED 2 P. 3 D. , OP PANEEL.

Een jager met zijn geweer , houdende een glas

met wijn in zijne hand. Zijn gelaat schijnt het

genoegen uittedrukken , van , na doorgestane ver-

moeienissen , zich met cenen dronk te kunnen

verkwikken. Hij is , in ecne nis staande , verheeld.

Langs de regterzijde van dezelve gaat een wijngaard

op , en hij hem ziet men een veldhoen , eenen jagt-

hoorn en eene kan.

Het koloriet van dit uitmuntend schilderijtje, uit-

voerig en toch breed behandeld, is \uorlrefTelijk.

Het is door Le Bas gegraveerd.

Gabriël Metzu, geboren te Leijden in I6l5
,

overleed te Amsterdam in 1658. Zijne meesters

zijn onbekend ; doch het is waarschijnlijk , dat hij

na Don en Terburg heeft gestudeerd.

Hij woonde te Amsterdam , waar hij , om zijne

kunst, zijn goed gedrag en zijnen minzamen omgang,

zeer bemind was. Hij koos tot zijne schilderijen

omtrent dezelfde voorwerpen uit, als Van Mieris, en

bearbeide dezelve met gelijke zorgvuldigheid; doch

had ecne breedere en smeltendere manier ; hij wist

de aangewende vlijt zoo wel te verbergen , dat men

in zijne stukken niet de minste moeite gewaarwordt.
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i4.

GERARD DOU.

HOOG 7 P. 4D. 5 ST. , BREED 5 P. Ó D. , OP PANEEL.

Dit uitnemend fraai schilderstuk verbeeldt een

deftig, Hollandsen burger - huisgezin , waar cene

vrouw, op eeuen stoel bij een openstaand venster

gezeten , bezig is met de naald te werken ; terwijl

een meisje bij een kind in de wieg staat en het-

zelve schijnt te liefkozen.

Het morgenlicht , hetwelk de schilder heeft voor-

gesteld , is uitmuntend verbeeld , hetgeen hij ook

door het bijwerk ten duidelijkste heeft uitgedrukt,

wijl de geplukte vogel en de koperen emmer , voor

het venster staande , en aan de andere zijde , de visch

op de vergiettest , de peen , kool , en de haas , aan

den muur hangende
,
gereed staan , om voor het mid-

dagmaal te dienen» Men ziet de keuken op den

achtergrond , en de keukenmeid bezig eenen ketel over

liet vuur te hangen , terwijl eene andere vrouw zit

te lezen.

Deze voorwerpen zijn zeer uitvoerig geschilderd

,

en zijn, zoo wel als de wieg, naaimand, lantaren en

bezem zoodanig behandeld, dat men gelooft, die

voorwerpen in de natuur zelve te aanschouwen. Hel
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geheel is zoo verstandig zamengesteld , dat de hoofd-

figuren evenwel de grootste werking op de aan-

schouwers maken. De , op den voorgrond zittende

,

vrouw in het geheel , en derzelver hoofd in het bij-

zonder , is zoo uitnemend kunstig geschilderd en met

zoo veel gevoel bezield , dat men zou vergeten een

voortbrengsel van menschen - handen voor zich te

hebben ; de behandeling van het penseel , niet tegen-

staande de onbegrijpelijke uitvoering , is zoo vrij en

breed, het koloriet zoo helder en krachtig, als dat

van den beroemden Rembrandt , den waardigen mees-

ter van Gerard Dou.

Deze groote schilder is geboren te Leyden in 1603,

en aldaar overleden in 1680. Hij leerde eerst bij

den glasschilder Pieter Kouwenhoorn, doch op zijn

vijftiende jaar kwam hij in de school van Rem-

. brandt , waar hij drie jaren studeerde en den krach-

tigen schildertrant van dezen meester aannam , dien

hij met de zorgvuldigste uitvoerigheid vereenigde ; dit

is dereden, dat bij het groote geduld, het welke zijne

behandeling vorderde , zijn penseel niet koud of stijf

werd , maar aan alles leven , zuiverheid en waar-

heid gaf.

Zoo wel van verre als van nabij , zijn de stukken

van Dou , krachtig , duidelijk en waar , en de kunst

,

met welke hij de buitengewone moeite en arbeid

in het smelten van zijn koloriet, en onder de licht-

heid van zijn penscel wist te verbergen, is niel genoeg
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te bewonderen. Zijne stukken werden reeds gedurende

zijn leven , om de groote uitvoerigheid en den langen

tijd , dien hij aan dezelve besteden moest , duur

betaald.

Een van zijne voornaamste was de vermaarde

Kraamkamer , uitvoerig bij Houbraken beschreven

,

welke naderhand uit de verzameling van Braamcamp

te scheep naar Piusland overgevoerd werd , en tot

onherstelbaar verlies voor de kunsten , met de groote

Ossedrift van Potter, in de zee is bedolven gewor-

den. Onder de thans nog bestaande zijn de Kwak-

zalver van de Gallerij van Dusseldorp, thans te

Munchen , en de Waterzuchtige vrouw te Parijs,

doch die eigenlijk te Turijn te huis behoort , de

voornaamste.

De Avondschool , thans in het Rijks Museum te

Amsterdam geplaatst , en het schilderij , dat te voren

beschreven is , zijn ook van de aanzienlijkste , die

van Dou bestaan ; dit laatste is denkelijk wel het-

zelfde , waarvan Houbraken spreekt , dat door de

Staten aan Koning Karel den Tweeden , bij zijn

vertrek naar Engeland, vereerd werd; mogelijk is

het naderhand met Koning Willem weder naar

zijn vaderland terug gekeerd ; dit vermoede ik , om

dat er op de oude catalogus staat aangeteekend

,

dat hetzelve van het Loo op het Stadhouderlijk

kabinet gekomen is.
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i5.

GERARD DOU.

HOOG 1 P. 9 D. , BREED 1 P. 4 D. , OP PANEEL.

Dit allereenvoudigst doch fraai schilderijtje ver-

beeldt eene vrouw in burger-kleeding , waarschijnlijk

eene dienstmaagd , houdende eene lamp in de hand

,

en ziende uit eene nis , waarop zij leunt.

De uitwerking van het lamplicht is voortreffelijk,

en het geheel ongemeen krachtig en uitvoerig ge-

schilderd.

Omtrent de penseels-behandeling en de levens-

schets van Dou zie men de vorige beschrijving.
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i6.

ARIJ DE VOIJS.

HOOG 2 P. 9 D. , BREED 2 D. , OP PANEEL»

Dit fraaje schilderijtje verbeeldt eenen jager
,

geze-

ten in een landschap voor eenen boom , en rustende

op eene kluit aarde ; in de regter hand heeft hij een

veldhoen , en in de linker zijn geweer ; voor hem

ligt een patrijshond.

Dit stukje is zeer uitvoerig en het fraaiste van

dezen meester ; waarschijnlijk hetzelfde , dat op de

verkooping van de Heer Lormier is 1 763 , te

's Gravenhage , voor f 2250:- verkocht werd.

Arij of Adriaan de Voijs werd geboren te Leijden

in 1641. Zijn vader , die organist was , zijne ge-

negenheid tot de schilderkunst bemerkende , liet

hem , eerst te Utrecht bij Kniffert en naderhand bij

Abraham van de Tempel , leeren ; doch hij nam eene

eigene wijze van schilderen aan , waar door hij zich

beroemd gemaakt heeft. Hij vervaardigde eenige hi.sto-

riële schilderijen , doch men vindt meest van hem

kleine aardige stukjes van eene figuur , ongemeen

geestig , delikaat en krachtig geschilderd.

Een rijk huwelijk gedaan hebbende , werkte hij

niet zeer vlijtig , waar door het getal zijner stukken

gering is.

C
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GERARD TER BURG.

HOOG 6 P. 7 D., BREED 6 P. , OP PANEEL.

Een binnenverlrek , waarin een officier , in eene

zittende houding, in gesprek met eenen trompetter,

die , met den hoed in de hand , vóór hem staat , en op

zijne bevelen schijnt te wachten • eene dame ligt in

den schoot van den officier met den arm op zijne

knie rustende.

Dit stuk is zeer aangenaam , teeder en uitvoerig

geschilderd.

Gerard ter Burg, geboren te Zwol in 1608 , over-

leed te Deventer in 1681. Hij leerde eerst de schil-

derkunst bij zijnen vader en daarna te Haarlem
;

vervolgens ging hij reizen naar Duitschland, Italië,

Engeland, Frankrijk en Spanje. Hij was te Munster,

toen de vrede aldaar in 1648 gesloten werd, en

schilderde deze gebeurtenis , waarin hij al de portret -

ten der vredehandelaren , als mede zijn eigen bragt.

Hetzelve gaat in plaat uit
,

gegraveerd door Suijder-

hoef. Hij vroeg er zes duizend gulden voor, en het

bleef, na zijnen dood, bij zijne familie, doch is

naderhand verkocht ; want hel was over eenige jaren

in hel kabinet van den Prins Talleyrand te Parijs.
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en is met hetzelve in massa , doch naderhand weder

voor duizend louizen verkocht, en berust thans in het

kabinet van den Hertog Van Berry , in het Elysee

Bourbon.

Hij schilderde vele portretten in de landen , die hij

doorreisde , en , na zijne terugkomst , ook dat van

Koning Willem den Derden.

Hij wist door zijn kunstpenseel niet alleen de

gelaatstrekken en de houding levendig natcbootsen

,

maar ook de klceding en bijzondere stoffen naar hun-

nen aard, doch bovenal het wit satijn zoo natuurlijk,

dat het waarlijk satijn scheen te wezen ; waarom hij

hetzelve ook menigwerf in zijne kunststukken te pas

bragt.
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i8.

HANS HOLBEIN.

HOOG 2 P. 5 D. , BREED 1 P. 9 D. , OP PANEEL.

Een mans portret , zijnde dat van den Kanselier

Thomas Mortis , met eenen valk op de hand.

Het jaargetal 1542, op dit portret gesteld , komt

niet wel overeen met het jaar, waarin Thomas Morus

overleden is , zijnde , volgens de geschiedenis van

Engeland door Smollett , in 1535 onthoofd, dus

schijnt dit eene fout te zijn , welke reeds in de oude

catalogus bestaan heeft.

Hans Holbein
,

geboren te Bazel in 1498 , over-

leed te Londen in 1554. Zijn vader, ook Hans

genaamd , die eerst de schilderkunst te Augsburg

oefende , en zich daarna te Bazel nederzettede
,

gaf

hem onderrigt ; reeds in zijne vroege jeugd gaf hij

bewijzen van zijn voortreffelijk genie. Zijne levens-

wijze in Bazel was niet zeer geregeld ; doch hij schil-

derde er voortreffelijke zaken , onder andere zijnen

vermaarden Doodendans , waarvan tegenwoordig

weinig sporen meer overig zijn , en die bijna geheel

door anderen overgeschilderd is. Hij maakte kennis

mei den geleerden Erasmus van Rotterdam , en , na

dat hij zijn portret geschilderd had , zond deze hem
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met hetzelve en eenen aanbevelings-brief aan zijnen

vriend, Thomas Morus , Kanselier van Engeland.

Hier schilderde hij vele portretten , en verwierf door

zijne talenten de genegenheid van Koning Hendrik

den Achtsten , die zeer op hem gesteld was.

Holbein was een getrouw nabootser der natuur

,

zijn koloriet is waar en krachtig , zijne teekening zoo

wel als zijne kompositie natuurlijk en ongedwongen
,

en zijne uitvoering , hoewel zeer werkzaam , is niet

zoo droog en scherp , als dezelve in zijnen tijd

gewoonlijk was. Zijne teekeningen met rood en zwart

krijt worden in groote waarde gehouden.
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HOLBEIN.

HOOG 4 P. 5 D. , BREED 3 P. 5 D. , OP PANEEL.

Een extra fraai kabinetstukje , zijnde een vrouwe-

portret , met twee handen, in het zwart gekleed, en

met eenen sluijcr om het hoofd : verwonderlijk schoon

£n bevallig van teekening , als ook helder en kun-

stig geschilderd.

Dit stuk is voorheen geweest in het kabinet van

Koning Karel den Eersten van Engeland , zoo als

blijkt uit het teeken en cijfer , daarachterop ge-

brand ; men heeft het somwijlen op naam van Leonard

da Yinci gesteld ; doch om de manier van schilde-

ring en de kleeding wordt het door deskundigen

gehouden voor een voortbrengsel van de hoogduitsche

school en wel van den besten tijd van Holbein :

anderen meenen het aan Lucas Cranacli Ie moeten

toeei<renen.
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1 o.

PHILIP WOUWERMAY

HOOG 6 P. 5 ü. , BREED 7 P. 7 D. , OP DOEK.

Een aangenaam landschap , in welks midden men

eene rijschool ziet , alwaar eenige paarden geoefend

worden , en , terwijl een heer daarnaar staat te zien
,

komt op den achtergrond eene koets, met zes witte

paarden bespannen.

Dit schilderij is fraai en kunstig geschilderd , als-

mede helder en zilverachtig van toon ; hetzelve is door

J. Moyreau in zijn werk gegraveerd.

Philip Wouwerman
,
geboren te Haarlem in 1620,

overleed aldaar in 1668.

Hij behoort zeker onder de voornaamste schilders

der hollandsche school ; zijne werken zijn overal

binnen en buiten 'slands gezocht, en worden zeer

duur betaald.

De menigte , die men van dezelve in vorstelijke

kabinetten en ook bij partikulieren aantreft , is ver-

bazend groot ; en men kan naauwelijks gelooven , dat

een menschelijke leeftijd toereikend kan geweest zijn

,

om dezelve te kunnen vervaardigen.

Het is waar, er gaan vele stukken van zijnen

broeder Pieter onder zijnen naam door . die zijm-
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werken en ook die Aan anderen kopijeerde ; doch

evenwel blijft het aantal dergenen , aan welker echt-

heid men niet twijfelen kan , nog ontzettend groot.

Hij reisde niet , maar gebruikte veel de schetsen
,

welke zijn meester Pieter van Laar (bijgenaamd Bam-

boots) in Italië gemaakt had , en welke men zegt

,

dat hij na deszelfs dood heeft weten te verkrijgen

;

van dezen heeft hij zich in het eerst een bruin

koloriet aangewend, hetwelk men in sommige zijner stuk-

ken aantreft, en zijne eerste manier noemt. Daarna

ging hij tot eenen helderen en zilverachtigen toon

over, en bragt die heerlijke tafereelen te voorschijn,

welke door alle liefhebbers gezocht worden. Doch

naderhand werd hij nalatiger in de uitvoering, door

de menigvuldige veldslagen , kampementen en jagt-

partijen , welke hij schilderde ; evenwel straalt zijn

.geest in allen door, en men moet de verscheidenheid

bewonderen, met welke hij vele van dezelfde voor-

werpen altijd op eene andere wijze en met andere

beelden wist voorttebrengen ; zijne paarden zijn voor-

treffelijk en nooit door ecnig schilder overtroffen.

Het ware te wenschen , dat onze jonge schilders

zich meer op dit vak toelegden.
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21.

PHILIP WOUWERMAK

HOOG 4 P. 5 D. , BREED 4 P. 8 D. , OP PANEEL.

De groote schilder, in het vorige artikel beschreven,

vertoont hier weder een van zijne beste stukken , in

een fraai land- en watergezigt , verbeeldende den hooi-

bouw. Op den voorgrond rijdt een boer te paard
,

met eene vrouw ; daarnevens staat eene vrouw en

een kind, benevens eene kar met een paard; achter

dezelve een hooiwagen , bespannen met twee paarden
;

in den achtergrond ziet men een schip , met hooi

beladen.

Dit stuk is uimuntend, helder en krachtig geschilderd.
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22.

NICOLAAS BERGHEM.

HOOG 6 P. 3 D. , BREED 7 V. 7 D. , Op DOEK.

Een fraai italiaansch landschap met ruïnen , beel-

den en beesten. In bet midden van den voorgrond

ziet men eenen waterplas , in welken eene vrouw , op

een paard gezeten , benevens een os , een bok

,

met eenen man daarachter , zich bevinden. Op de

eene zijde des voorgronds staat een jongen met eene

mand met kruiden aan zijnen arm , en een hond , daar

achter eene liggende figuur , mede met eenen hond , en

aan de andere zijde van den voorgrond een staande

hond. De achtergrond vertoont groote oude gebouwen

met verwelven , en met struiken bewassen. Achter

in denzelven twee figuren met beladene muilezels , en

op de eene zijde van het gebouw een doorzigt op

een bergachtig landschap , alwaar met ossen geploegd

wordt. Alles natuurlijk en krachtig geschilderd en

zeker een der beste stukken van dezen voortrefTelijken

meester.

Nicolaas Berghem
,
geboren te Haarlem in 1624 ,

overleden aldaar in 1683, kreeg den naam van

Berghem door een geval , hetwelk op \erschillendr

wijzen verhaald wordt : want do naam van zijnen
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vader was Pieter Klaasse , een gemeen schilder, die

hem het eerst onderrigt in de schilderkunst gaf,

waarin hij zich naderhand volmaakte bij Klaas

Moijaart , Pieter Franse Grebber , Jan Wils , en

eindelijk bij zijnen neef J. Bapt. Weenix. Hij

huwde de dochter van Jan Wils , aan wie bij

eene boosaardige vrouw had
9

die hem gedurig uit

geldzucht tot den arbeid aanzetlede , zoo dat hij van

?

s morgens vroeg tot 's avonds laat voor zijn schil-

der-ezel zat. Hij bewoonde een tijdlang liet kasteel

van Bentheim, en bad aldaar gelegenheid eene schoone

natuur te bestuderen.

Zijne kompositie is edel
,
groot, eenvoudig en aan-

genaam. Hij wist de beelden en de beesten in zijne

landschappen wel te groeperen en te verdeden , en
,

hoewel zijne teekening niet altijd zuiver is , gaf hij

aan dezelve aangenaamheid en leven.
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25.

ADRIAAN VAN DE VELDE.

HOOG 5 P. 5 D. , BREED 4 P. 2 D. , OP PANEEL.

Eeu zeestrand , met verscheidene visschers bij eene

tent , en voorts een wagen , die langs het strand rijdt.

Fraai van koloriet en uitmuntend geschilderd ; de lucht

is bijzonder schoon en natuurlijk.

Adriaan van de Velde
,

geboren te Amsterdam in

1639, overleden aldaar in 1672
,

gaf al vroeg blijken

van zijne genegenheid tot de schilderkunst ; zijne ouders

lieten hem daarin onderrigt geven bij den landschaps-

schilder Jan Wijnants , bij wien hij zulke groote vor-

deringen maakte , dat hij weldra zijnen meester overtrof.

Hij schilderde gewoonlijk landschappen met koeijen

,

ossen en schapen , en bestudeerde vlijtig de natuur , zoo

dat hij een der beste schilders in zijn vak werd. Hij

heeft ook eenige historiek stukken gemaakt , onder

anderen eene Afneming van het kruis , in eene room-

sche kerk te Amsterdam , welke bewijzen , dat hij een

groot meester ook in dit vak zoude geworden zijn

,

indien hij er zich meer op toegelegd had.

Zijne kompositie is grootsch , eenvoudig en rijk

,

zonder onnoodige versierselen ; zijne teekening is

zuiver, zijn koloriet warm, krachtig en natuurlijk,

en zijne behandeling geestig en licht.
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Hij heeft veeltijds de schilderijen van Wijnants
,

\an der Heijden en anderen , met beelden gestoffeerd.

Men moet zich met reden verwonderen , hoe Adriaan

van de Velde , zoo jong overleden , zijnde slechts

33 jaren oud , zoo vele schoone stukken heeft kunnen

nalaten.
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li EN 25.

ANTHONIJ VAN DIJCK.

BEIDE HOOG 1 EL , 1 P. 3 D. , BREED 9 P. 8 D.
,

OP DOEK.

Deze beide schoone portretten , zijnde kniestukken

,

vertoonen eenen man en eene vrouw. De man is in

zijn 37ste jaar , zoo als achter liet beeld op eene

kolom staat, benevens het jaargelal 1627- Hij is

met een ongedekt hoofd afgebeeld , en heeft rond haar
,

eenen knevel en kleinen baard , en verder eenen kraag

om den hals ; in zwart gewaad , zijnde voor het

grootste gedeelte in eenen mantel gewikkeld. Zijne

eene hand , welke uit zijnen mantel te voorschijn

komt, en die naar een voorwerp schijnt te wijzen
,

is voorzien van een' grooten gelen handschoen
,

waarvan het bovenste gedeelte rijk gestikt en

met franjes versierd is. Het hoofd is zacht neder-

hellende.

De vrouw is in haar 22ste jaar , en in 1628

geschilderd ; zij is mede met een ongedekt hoofd

afgebeeld, in de kleederdragt van het begin der zeven-

tiende eeuw , zijnde een zwart gewaad met wijde ,

opengesnedene mouwen en een' grooten opslaanden

kraag, met kanten omzet. Haar hals is bloot en
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met een snoer paarlen versierd, waaraan een kruis

hangt; in de eene hand, mede met paarlen versierd,

houdt zij eenen vederbos , terwijl de andere , neder-

gebogen , op haar gewaad rust.

Deze beide schoonc portretten zijn op de oude

catalogus van het kabinet onder den naam van den

Hertog en de Hertogin Van Buckingham bekend
;

achter beide de beelden vindt men wapens , doch

verschillende. Ik heb mij vele moeite gegeven om

optesporen , of deze werkelijk die van den Hertog

en de Hertogin Van Buckingham waren , doch zulks

nog niet kunnen ontdekken. De tegenwoordige

Hertog Van Buckingham is uit eene andere familie

,

en voert een ander wapen ; en , indien dit mans-

portret den Hertog Van Buckingham wezenlijk voor-

stelt , moet het dat van dengenen zijn uit het

Huis van Villers , die een groote gunsteling van

de Koningen Jacobus den Eersten en Karel den

Eersten was , en in het jaar 1628 te Porlsmouth

door eenen " officier
, genaamd Felton , verraderlijk

vermoord werd.

Beide deze voortreffelijke portretten zijn met den

naam van Ant. van Dijck geteekend.

Deze groote meester
,
geboren te Antwerpen in 1599

,

overleden te Londen in 1641 , studeerde eerst bij

Van Balen , en werd daarna de beste leerling uil

de school van Rubens. Van Dijck reisde naar

Jlalië, waar hij
;

voornamelijk Ir Venclië naar
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Titiaaii en Paulus Veronese , studeerde. Hij hield

zich eenen geruimen tijd Ie Genua op , alwaar

Benedict Castiglione zijn leerling werd , en ging ein-

delijk naar Rome , waar hij door den kardinaal Guido

Bentivoglio zeer wel ontvangen en in deszelfs paleis

gelogeerd werd. Van Dijck schilderde veel in Rome

en na verscheidene reizen naar Palermo , Florence

en Turin , keerde hij naar zijn vaderstad terug

,

alwaar hij historiek stukken en portretten schilderde,

die overal zijnen roem verspreidden. Hij ging daarop

naar Holland , en hield zich eenigen tijd bij Prins

Frederik Hendrik van Oranje op , waarna hij naar

Engeland oven oer , en door Koning Karel den eersten

met weldaden overladen werd ; deze sloeg hem tot

ridder van de Orde van Bath , hing hem zelf eenen

gouden ketting om , waaraan zijn beeld met brillanten

omzet hing
;

gaf hem een huis met een zeer aanzien-

lijk inkomen. Van Dijck huwde de dochter van

Milord Ruthven , Graaf van Gowre. Hij leefde in

overvloed , doch de pracht van zijn huis was zoo

groot, dat zijn penseel, niettegenstaande deszelfs

voortreffelijkheid , niet meer toereikend was om het-

zelve te onderhouden. De kunst verloor daarbij

;

want zijne laatste werken zijn op verre na niet,

wat zijne eerste waren. Hij had eindelijk nog de on-

gelukkige gedachte van zich door het goudmaken te

willen verrijken , doch verkwiste er nog meer geld

aan. Door cene onordelijke levenswijze verzwakt,
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slierf deze voortreffelijke kunstenaar te Londen , in

het 42ste jaar zijns ouderdoms , en werd in de

St. Paulus kerk begraven.

In portretten heeft van Dyck zijnen meester en

alle schilders van zijnen tijd overtroffen , en hoewel

hij in de historiële stukken , ten aanzien van het

vuur der kompositie , Rubens niet evenaart , zoo ver-

goedt hij dit weder door eene meer rigtige en zuivere

tcekening, door een natuurlijk koloriet, en door eene

aangename, smeltende en vlijtige behandeling.
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20.

REMBRAND! VAN RHUK

EEN MANS PORTRET.

HOOG 6 P. 2 D. , BREED 4 P. 6 D. , OP PANEEL.

L)it portret stelt eenen krijgsman voor, hebbende

eeue muts met zwarte pluimen op het hoofd , en

eenen mantel omgeslagen over het harnas. De ge-

laatstrekken hebben veel uitdrukking, de houding is

eenvoudig en evenwel schilderachtig. Het koloriet is

zeer krachtig en natuurlijk ; het hoofd is van eene

natuurlijke grootte.
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I) E Z E L F D E.

SÜZANNA IN HET BAü.

HOOG 4 P. 6 D. , BREED 3 P. 7. D. , OP PANEEL.

Dit schilderijtje vertoont Suzanna in het had, in

cene nedergehogene houding en gevouwene handen

,

als of zij zich over hare naaktheid schaamde ; ter-

wijl zij door een' persoon , achter eenen boom ver-

scholen , bespied wordt. Men zoekt te vergeefs in

Suzanna de bekoorlijkheden , met welke zij door an-

dere schilders gewoonlijk afgebeeld wordt ; de figuur

is zeer onedel , en zelfs indien het niet door Rem-

• brandt gedaan was , zoude men zeggen : het is slecht

ge teekend.

Deze gebreken zijn niet vreemd bij eenen meester
,

die niet zeer kiesch was , in de keus zijner voorwer-

pen. Hij bediende zich daartoe van de gemeenste

vrouwen , en schilderde dezelve volgens de natuur

,

zonder hare lompe omtrekken te verfraaijen.

Het effect van licht en bruin , en de krachtige be-

handeling maken het schilderijtje alleen opmerkens-

waardig. De heer Jochem Reynolds spreekt hiervan

in zijne beschrijving van het Stadhouderlijk Kabinet ,

en noemt het eene schets van eene schilderij, dir

hij zelf bezat.
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Rembrandt vau Rhijn
,
geboren bij Leijden , 1606

,

overleed te Amsterdam 1Ó74. Zijn vader was een

molenaar te Koudekerk aan den Rijn, wonende op

den zoogenaamden steenen molen , welke aldaar nog

te zien is. Wijl zij bemiddelde lieden waren , wilden

zijne ouders bunnen eenigen zoon laten studeren ; doch

de jonge Rembrandt voelde zoo vele genegenheid tot

de schilderkunst, dat zij hem hierin lieten onderwij-

zen door van Zwanenburg, daar hij drie jaren bleef,

en daarna door Zoelman en Pinas te Amsterdam.

Anderen willen dat van Schooten zijn leermeester ge-

weest is ; doch wat hiervan zij , zijne meesters mogen

hem de grondbeginselen der kunst geleerd en hem

op den weg gebragt hebben, hij baande zich den-

zelven , en de natuur was zijne geleidster. Hij begaf

zich in 1630 met der woon naar Amsterdam , en

rigtte daar eene teeken- en schilderschool op , waaruit

menig goed leerling voortgesproten is. Van kiesch-

heid en schoonheid der vormen vertoont hij weinig ;

zijn geest verhief zich nooit tot het ideale ; builen

de natuur zocht hij niets , en had slechts deze in

het oog ; daarom bereikte Rembrandt den hoogst

mogelijken graad van volkomenheid in het portret-

teren , want eene getrouwe nabootsing der natuur door

kunst en vuur bezield, en krachtig voorlgebragt , is

alles waardoor men daarin vorderen kan.

De smaak van Rembrandt niet verfijnd zijnde door

het bestuderen der oudheidkunde, welke /.on nood-
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zakelijk voor kunstenaars is , ontmoet men in zijne

werken geene poëtische gedachten
,
geene zuiverheid

der omtrekken , noch kieschheid van teekening ; hij

schertste zelfs somwijlen over zijne onkunde, en

zeide , oude kleederen aantoonende, zie daar mijne

antieken. Hij verkoos ook den omgang met gemeene

lieden , met welke hij beter op zijn gemak was.

Wanneer men hem sprak over zijn zonderling ge-

bruik der verwen , zeide hij : ik ben een schilder en

geen verwer. Hij was niet spaarzaam in verwen
,

en schilderde dikwerf zoo dik , dat de paarlen en

edelgesteenten, waarmede hij de kleederen opsierde
,

om effect te doen , als geboetseerd schijnen te zijn.

Zoo eenig liefhebber , in zijne schilderkamcr, te digt

bij zijne werken trad, liet hij hem achteruit gaan,

zeggende : ik heb dat schilderij niet gemaakt om er

aan te ruiken.

Hij vereenigde eene groote onafhankelijkheid in zijne

kunst met eene verregaande gierigheid, waarvan men

menige onedele trekken aangehaald vindt. Wetende

dat zijne geëtste platen zeer gezocht waren , maakte

hij , om de waarde van dezelve te vermeerderen

,

eerst eenige afdrukken van eene aangelegde plaat,

welke hij naderhand afwerkte , en , nadat dezelve

versleten was , haalde hij de plaat weder op en

maakte er eenige veranderingen in. Zijn zoon ritus

verkocht dezelve dan als ter sluik, en de liefhebbers

betaalden er de zeldzaamheid van.
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Zijne geëtste platen zijn overal Lekend en geachl.

Men kent er 350 a 400.

Hij won veel geld te Amsterdam met zijne eigene

werken en met die van zijne leerlingen. Somwijlen

schilderden dezen , om zijne gierigheid te bespotten ,

stukjes geld op den vloer, en Rembrandt daar voorbij

gaande, bukte om dezelve opterapen, maar zich scha-

mende over zijne mistasting , toonde hij evenwel daar

geen ongenoegen over.

Rembrandt strekt tot veel eer aan de Hollandsche

school. De kracht van zijn penscel , het effect van

zijne portretten , en de kunstige verdeelfng van licht

en bruin , zijn genoegzaam bij de liefhebbers bekend

,

om hierover verder ukteweiden.
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28.

GODFRIED SCHALKEN.

HOOG 3 P. 5J D. , BREED 2 P. 8 D. , OP PANEEL.

Deze schilderij is bekend onder den naam van de

onnutte voorzorg : hel verbeeldt eene oude vrouw

,

met eene kruik in de hand en den bijbel onder den

arm , hare dochter vermanende , haren besten schat te

bewaren , zinnebeeldig voorgesteld onder de gedaante

van een vogeltje , dat uit een koffertje staat uitte-

vliegen. Het meisje schijnt twijfelachtig : achter haar

ziet men het beeld van een' Priaap ; de achtergrond

vertoont een landschap.

Deze schilderij is eene zinnebeeldige voorstelling der

gevaren, waaraan de eerbaarheid vaneen jong meisje

is blootgesteld. Zij is geschilderd met de gemakke-

lijkheid en de uitvoerigheid , die Schalken kenmerken.









.
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DEZELFDE.

HOOG 3 P. 5| D. , BREED 2 P. 9 D,, OP PANEEL.

Deze schilderij is het vervolg van de voorgaande :

zij vertoont eene kamer van eenen geneesheer. De vader

van het jonge meisje komt dezen raadplegen over de

ongesteldheid van zijne dochter. Een jongen staat

bij haar en schijnt, door zijn gelaat en zijne wenken
,

de oorzaak van de ongesteldheid aanteduiden. De

doctor, zittende voor eene tafel, beziet een urinaal,

en onderrigt den vader van den toestand , waarin zijne

dochter zich bevindt , welke tijding hem zeer gram-

storig maakt, terwijl het meisje tranen stort uit

schaamte en berouw.

Deze schilderij , zijnde het pendant van de vorige

,

bezit dezelfde schoonheid en kracht.

Men vindt in de katalogus van Hoet , dat deze

twee schilderijen verkocht werden in 's Hage , op de

verkooping van den heer Bout , in 1733, voor ƒ930.

Godfried Schalken, geboren te Dordrecht in 1643

,

overleed te 's Hage in 1706. Zijn vader was rector

der latijnsche school te Dordrecht , en wilde zijnen zoon

in de oude talen onderwijzen ; doch , de onwederstaan-

bare zucht van zijnen zoon voor de schilderkunst

bemerkende
,

plaatste hij hem eerst bij Samiiel van



( 8 )

Hoogstraten, en naderhand bij G. Dou , wiens manier

hij vrij wel wist natebootsen.

Hij schilderde eerst historiële voorwerpen , en na-

derhand portretten , doch kwam op zijne eerste ma-

nier terug , door dat zijn portretschilderen in Engeland

niet wel gelukte , nadien hij weinig opvoeding ge-

noten hebbende , de ruwheid zijner manieren hem niet

aangenaam maakte bij de personen , die zich wilden

laten uitschilderen. Hij heeft evenwel eenen grooten

naam als schilder verworven , voornamelijk door zijne

kaarslichten • hij had smaak en een aangenaam kolo-

riet, zijne kleedingen zijn wel geplooid , en er heerscht

in zijne schilderijen een aangenaam licht en bruin ;

de zuiverheid van zijne teekening is minder te prijzen.
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5o.

P. P. RUBENS.

HOOG 9 P. 6 D. , BREED 6 P. 7 D. , OP PANEEL.

Het portret van Catharina Brindes , eerste vrouw

van Puibens , die hij in 1609 huwde , en die vier

jaren daarna stierf. Zij was de dochter van den grif-

fier der stad Antwerpen , en wist, door hare schoon-

heid , Rubens in de Nederlanden te houden , die

anders naar Italië zoude terug gegaan zijn , alwaar

de Hertog van Mantua hein aan zijn hof begeerde.

Dit vrouwebeeld is in eene rijke kleeding , met eenen

gouden ketting om den hals en eenen kam metpaarlcn

in het haar. Hoewel dit portret delicaat geschilderd

is , erkent men evenwel de kracht van den meester

in hetzelve. De houding van het beeld en ook der

handen is juist dezelfde als in het spanen hoedje
;

het dient tot pendant van de tweede vrouw van

Rubens , beschreven in het eerste gedeelte.
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1) E Z E L F D E.

HOOG 1 E. 1 P. , BREED 8 P. 1 D. , OP DOEK.

Het portret van den Biechtvader van Rubens
,

genaamd Ophovius , uit het klooster der Predikheeren

te Antwerpen. Hij was Bisschop van 's Hertogen-

hosch , en moest gedurende de onlusten der omwen-

teling uit een venster springen , om zijn leven te

redden. Hij was de laatste Bisschop van 's Herto-

genbosch , en men gelooft , dat hij door den invloed

van Rubens die waardigheid verkregen heeft.

Dit portret is vlak van voren genomen ; de reg-

terhand schijnt uit de schilderij te wijzen , zoo schoon

is de verkorting waargenomen ; de figuur is , met de

kracht , die Rubens kenmerkt
,

geschilderd , en de

uitdrukking is verwonderlijk schoon.

Dit portret is aangekocht te Antwerpen in 1822
,

op de verkooping van den Baron Stiers d'Aertselaar.
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3 2.

DEZELFDE

VENUS EN ADONIS.

HOOG 5 P. 81 D. , BREED 5 P. 2£ D. , OP DOEK.

De godin der schoonheid is verbeeld in een boom-

rijk landschap , naast haren wagen met 2 zwanen

bespannen , trachtende door hare liefkozingen haren

minnaar Adonis van zijne drift tot de jagt te weer-

houden , waarnaar hij schijnt te willen gaan , met eeue

speer in de hand en verzeld van jagthonden. De

beelden zijn meest nakend en van een schoon kolo-

riet , de teekening is minder zuiver , de jagthonden

zijn uitmuntend.

Men vindt weinig stukken van Rubens van deze

grootte ; hetzelve werd op de verköoping van den

heer van Schuylenburg voor ƒ 840 verkocht , te

's Hage in 1735.

Zie n°. 10 van het eerste gedeelte voor de levens-

beschrijving van Rubens.
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33.

FRANS MIERIS, de oude.

HOOG 2 P. 7 h D. , BREED 2 P. , OP PANEEL.

Een jonge knaap , rijk gekleed , vermaakt zich in

eene nis , met bellen van zeepsap Ie blazen : achter

hem , in de halve schaduw , staat eene jonge vrouw
,

een hondje onder den arm houdende.

Dit schilderijtje is van een zuiver koloriet, en

met de uitvoerigheid behandeld , die de werken van

F. Mieris kenmerkt. De kleedingen zijn delicaat

cu met smaak behandeld.
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34.

DEZELFDE.

HOOG 2 P. 5| D. , BREED 1 P. 8| D. , OP PANEEL.

Dit schilderijtje vertoont het portret van den schil-

der en van zijne vrouw ; deze is gezeten voor eene

tafel met een tapijt bedekt, en waarop een guitar

ligt ; zij houdt op haren schoot een klein hondje
,

dat door haren man bij het oor getrokken wordt.

Dit schilderijtje is uitmuntend uitvoerig ; de klee-

dingen zijn zeer natuurlijk : vooral kan men het bont

,

waarmede het jak der vrouw omzet is , niet genoeg

bewonderen ; als mede het turksche kleed , dat over

de tafel ligt.

Omtrent de levensbeschrijving van Frans Mieris,

«ie men n°. 5 van het eerste gedeelte.
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35.

JOZEF VER NET.

HOOG 1 E. , BREED 1 E. 3 P. 7 F). , OP DOEK.

Deze schilderij is bekend onder den naam van de

haven van Livorno. Voor dezelve wordt een schip
,

met Hollandsche vlag , door den storm geslingerd.

Op den voorgrond zijn matrozen bezig eene schuil

op droog te slepen.

De stad, in het verschiet zigtbaar, is omringd van

hooge rotsen $ een lichttoren bevindt zich op de

regterzijde.

Deze schilderij is van eene gemakkelijke penseels

behandeling ; de zuivere teekening en het krachtige

koloriet zijn beide opmerkenswaardig ; dezelve is

van den besten tijd van Jozef Vernet , en een van

zijne schoonste stukken.
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56.

DEZELFDE.

HOOG 1 E. , BREED 1 E. 3 P. 7 D. , OP DOEK.

Deze schilderij is het pendant van de voorgaande.

Zij verbeeldt de kaskatellen van de Mecenate Ie

Tivoli , doch met eenige veranderingen. Het land-

schap is bergachtig en versierd met huizen en boomen •

op de linkerzijde ontwaart men een terras 5 in hel

verschiet loopt er water uit de overblijfselen van eene

waterleiding , dat zich met het water van den val

vereenigt ; eenige beelden bevinden zich op den

voorgrond.

Deze schilderij is niet minder van uitvoering dan

de voorgaande ; de waterval is bijzonder schoon.

Beide deze stukken zijn door Fokke in plaat gebragt.

Jozef Veruet , te Avignon geboren in 1714, over-

leed te Parijs in 1789. Hij toonde vroegtijdig

grooten aanleg voor de schilderkunst.

Anton Vernet , zijn vader
,

gaf hem de eerste

lessen. Hij leide zich eerst op het historiële vak toe

,

maar verliet hetzelve spoedig voor het landschap
,

toen de schoone gezigten en de lucht van Italië zijne

verbeeldingskracht bezield hadden.

Achttien jaren oud begaf hij zich naar Rome, en

studeerde daar bij Adriaan Manglard. 'Binnen hni
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overlrof hij zijnen meester in de landschappen en in

de zee-stukken ; de natuur werd toen zijne eenigstc

leidsvrouw. Dikwerf studeerde hij op den oever der

zee , en vreesde zelfs niet zijn leven te wagen , om

van nabij het vreesselijke van eenen storm te zien.

Op de voetstappen van van de Velden en Bakhuizen

en met eenen gelijken moed bezield
,
ging hij alsdan

op een klein vaartuig in zee , en liet zich aan den

mast vastbinden, gedurende den storm, om den slag

der schuimende golven te beter te kunnen waarnemen.

Na een verblijf van 20 jaren in Italië, werd hij

doorLodewijk den vijftienden in Frankrijk geroepen,

om de voornaamste zeehavens van zijn koningrijk te

schilderen. Hij besteedde hieraan 10 jaren. Deze

schilderijen bevonden zich voorheen in eene bijzon-

dere galerij in het Paleis van het Luxemburg te

Parijs , maar zijn thans in het koninklijk Museum in

de Louvre geplaatst.

Jozef Veriiet werd, bij zijne terugkomst in zijn

vaderland , tot lid der schilder-akademie benoemd

,

en in 1766 werd hij secretaris van dezelve.

De schilderijen , die hij in Italië schilderde , wor-

den hooger geschat dan die , welke hij naderhand in

Frankrijk vervaardigde, omdat de eerste direct naar

de natuur en de andere , somwijlen, naar teekeningen

gemaakt zijn.

Vernet had eene edele , eenvoudige en aangename

schilderwijs; zijn koloriet is zuiver natuurlijk.
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warm en krachtig ; zijne uitvoering geestig , breed

en stout ; zijne beelden zijn zeer wel geteekend en

met kunst te zamen gesteld.

De schilderkunst , hoewel in andere vakken , schijnt

erfelijk in zijn geslacht , en wordt nog met veel

roem gedreven door zijnen zoon Carle en zijn' klein-

zoon Horace.
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37 .

JAN STEEN.

HOOG 5 P. 7 D. , BREED 4 P. 6 D. , OP PANEEL,

In eene slaapkamer voelt een geneesheer de pols

van cenc jonge jufvrouw, die, in een nachtgewaad,

bij een bed op eeneu stoel is gezeten. Hare kamenier

schijnt de uitspraak van den doctor te verwachten,

en , door haren schalkschen blik , de ware oorzaak der

ziekte van hare meesteres te begrijpen , die de schil-

der aangewezen heeft door een beeldje der liefde
,

op den rand van den schoorsteen , te plaatsen.

Eene oude vrouw legt vuur aan , en op den voor-b op

grond ligt een hond op een kussen , benevens andere

bijwerken , die men dikwerf bij dezen meester aan-

treft.

Voor de levensschets van Jan Steen , zie men

n°. 9 van het eerste gedeelte.
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38.

VAN DER HELST.

HOOG 9 P- 5§ D. , BREED 7 V. 7 D. , OP DOEK.

Het portret van Paulus Potter , de eerste der

Hollandsclie landschapscliilders.

Het aangenaam en delicaat koloriet , en de gemak-

kelijke en stoute penseelbehandeling , die van der

Helst kenmerken , merkt men in dit portret. In de

kwijnende gelaatstrekken van Potter bemerkt men de

uitdrukking der ziekte , die hem in den bloei zijner

jaren wegnam.

Dit portret gekocht zijnde in 1820 , op de ver-

kooping van den heer van Pieenen te 's Hage , die

een afstammeling van Potter was , kan men aan de

echtheid van hetzelve niet twijfelen.

Van der Helst is geboren te Haarlem , in 1613.

Hij woonde te Amsterdam in de Doelenstraat en

werd zeer oud. Hij volgde niet het voorbeeld der

meeste schilders van dien tijd , om naar Italië te

reizen, maar leefde stil en op zijn gemak in zijn

vaderland , en hield zich meest met portretschilde-

ren op. Zijn meester is onbekend , alsmede welke

leerlingen hij gevormd heeft. Hij schijnt een vrolijk

humeur gehad en het geld , dat hij ruim won , ook

desgelijks verteerd te hebben.
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In eenen gevorderden leeftijd , huwde hij eene

jonge vrouw en stierf kort daarna.

Zijn meesterstuk , voorheen in de krijgsraadskamer

op het Stadhuis te Amsterdam , en thans op 's Rijks

Museum aldaar , stelt voor een feest der Burgerij

,

bij gelegenheid van het sluiten van den Munsterschen

vrede , en is eene compositie van een groot aantal

levensgrootte beelden, zijnde alle portretten.

Deze verwonderlijk schoone schilderij wordt door

velen nog boven de vermaarde nachtwacht vau

Rembrandt gesteld.
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5g.

GABRIEL METZU.

HOOG 5 P. 7§ D. , BREED 4 P. 3 D, , OP PANEEL.

In eene rijk versierde kamer en bij eene tafel

,

waarop zich een turksch tapijt , een zilveren inkt-

koker en een muzijkboek bevinden , staat eene dame
,

die op een guitar speelt ; eene andere dame , zittende

voor de tafel , schrijft de noten na , die de andere

zingt. Een jongman , leunende achter op haren stoel

,

heeft de oogen gevestigd op hetgeen de dame schrijft.

De kleeding der zangeres is eenvoudig ; dat der

zittende dame bestaat in een rood karmezijn fluwee*

len jak met bont omzet , en een satijnen rok , waar-

van de benedenrand rijk geborduurd is. De beel-

den zijn ten voete uit, en verwonderlijk schoon

geschilderd ; de satijnen rok is vooral zeer natuur-

lijk , en doet een goed effect.

Zie de levensschets van G. Metzu
?
in n«\ 13 van

het eerste gedeelte.
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4o.

PHILIP VAN DIJK.

HOOG 3 P. 5* D. , BREED 2 P. 4 D. , OP PANEEL.

In eenc rijk gemeubileerde kamer is eene dame,

voor een toiletspiegel , bezig bare baren te vlechten
;

eene dienstmaagd biedt baar eene lampetkan op cenen

zilveren schotel aan ; op de tafel liggen eenige

sieraden.

Dit schilderstuk , bewerkt in de manier van den

ladder van der Werff , is zeer delicaat en kunstig

geschilderd.

Zie n°. 3 van het eerste gedeelte omtrent bet leven

van P. van Dijk.
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4i.

RIDDER VAN DER W E R F F.

DE VLUGT NAAR EGYPTE.

HOOG 4 P. 1§ D. , BREED 3 P. 7 D. , OP PANEEL.

Dit uitmuntend kabinetstukje verbeeldt Jozef en

Maria , houdende het kind Jezus in hare armen , in

een landschap , met cenige gebouwen in het ver-

schiet. Het beeld van Maria is zeer schoon en be-

vallig ; zij gaal vooruit , als zich spoedende , om een

gastvrij land te bereiken ; de oude Jozef komt lang-

zamer , een ezel volgt hem. De teekening is zeer

zuiver , het wordt voor een van zijne beste werken

gehouden, en is tot eenc gedachtenis voor zijne

dochter geschilderd , zoo als mij gebleken is uit de

katalogus der verkooping van den heer Burgemeester

van Schuylenburg , door G. Hoet vermeld , alwaar

hetzelve, voor/ 2500 , in 1735 verkocht werd.

Sir Jochem Reynolds noemt dit stuk een der beste

werken van van der Werff, in zijne reis door

Vlaanderen en Holland.

Adriaan van der Werff, geboren bij Rotterdam

1659, en overleden aldaar 1722. Zijne ouders
,

wonende ie Kralinger -ambacht bij Rotterdam , wilden

hem eerst de schilderkunst niet laten leeren , doch , èa
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onweerstaanbare zucht van hunnen zoon daartoe

bemerkende , lieten zij hem onderwijzen te Ptotter-

dara bij C. Picolett , die een tamelijk goed portret-

schilder was , en daarna vier jaren bij Eglon van

der Neer. Van der Werff werd door zijne aan-

gename en wel uitgevoerde schilderijen overal be-

roemd.

De Keurvorst van den Palts zag een van dezelve

J)ij eenen koopman te Amsterdam , die hem zoo wel

aanstond, dat hij dezelve niet alleen kocht, maar

ook den schilder zelven aan zijn huis bezocht , zoo

als de Koning van Polen en andere vorsten ook deden.

Van dien tijd af schilderde hij bestendig voor den

Keurvorst Jan Willem, die hem in den adelstand

verhief, tot ridder sloeg, en zijn wapen met een

gedeelte van het Paltsische vermeerderde ; hij gaf hem

jaarlijks zes duizend guldens pensioen, waarvoor hij

verpligt was negen maanden in het jaar voor den

Keurvorst te werken. Hierdoor zijn vele zijner beste

stukken in de galerij van Dusseldorp gekomen , waar

eene geheele kamer zijnen naam droeg ,
gelijk ook te

Munchen plaats heeft, waar zij zich thans bevinden.

Van der Werff schilderde meest historiële stukken

en ook portretten ; dezelve werden reeds bij zijn

leven tot zulke hooge prijzen verkocht , als misschien

nooit aan eenen Nederlandschen schilder te beurt

gevallen is. Zijne compositie is grootsch
,

geestig en

eenvoudig j zijn koloriet is krachtig en inecnsmel-
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tend ; doch het vleesch der beelden gewoonlijk een-

toonig en koud. Zijne teekening is wel zuiver en

edel , maar er ontbreekt eene zekere kracht en vas-

tigheid aan , welke men , onaangezien zijne uitne-

mende behandeling in zijne stukken , niet ontwaart.

Het schijnt dat van der Werff ook bouwmeester

was: men ziet in Rotterdam nog eenige huizen, die

naar zijne plans gebouwd zijn.
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4 2.

JAN WEENIX.

HOOG 2 E. 4 P. 4d. , BREED 2 E. 9 P. 2 D., OP DOEK.

Een monument , versierd met beeldhouwwerk , waar-

aan eene doode ree , en eene doode zwaan hangen

,

staat geplaatst op den hoek van een bosch : op den

voorgrond ligt een doode vogel en jagtgereedschappen.

De achtergrond vertoont eene jagt te paard. Deze

uitmuntende schilderij is een gedeelte van het be-

hangsel der groote zaal m de Garnalen - Doelen

Ie Amsterdam.

Jan Weenix
,
geboren te Amsterdam in 1644

,

stierf aldaar in 1719.

Zijn vader Jan Baptist , die lang in Italië gewoond

had, was zijn leermeester. Door zijne nuttige lessen

en eene getrouwe nabootsing der natuur , maakte

de jonge Weenix snelle vorderingen. Hij volgde

den schildertrant van zijnen vader in historiek stuk-

ken , in beesten, bloemen en landschappen ; zijn dood

wild wordt voornamelijk bewonderd. Een edele en

zuivere stijl is kennelijk iu al zijne werken. De

Keurvorst van den Palts liet hem in het slot Kinsberg



:
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bij Dusseldorp , drie zalen met jagtstukken schilde-

ren , die zich thans op het slot Schleisheim bij

Munchen bevinden , en die men onder zijne beste

werken kan rangschikken. Zijne teekening is zuiver
,

zijn koloriet warm en waar , zijne compositie rijk

en grootsch , zijne behandeling geestig en vast.
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45.

JAN LINGELBACH.

HOOG 4 P. , BREED 5 P. 2§ D. , OP DOEK.

De hooibouw. — Boeren en boerinnen zijn bezig

hooi op eenen wagen te laden, waarvan de paarden

afgespannen zijn. Een man en eene vrouw zitten

op een dezer paarden , terwijl een boer hun eene

kruik aanbiedt. De breede en delicate schilderwijs

van dit stuk , doen het met de beste werken van

"Wouwerman wedijveren.

Jan Lingelbach
,
geboren te Frankfort aan den

Mein in 1625, is gestorven te Amsterdam in 1687.

Men weet niet wel wanneer hij in Holland gekomen

is ; maar in 1642 ging hij van Amsterdam naar

Frankrijk , en twee jaren daarna naar Rome.

Hij hield zich lang in Italië op en schilderde met

vlijt de schoone landstreken aldaar. In 1650 keerde

hij over Duitschland naar Holland terug. Hij schil-

derde een aantal landschappen, zeehavens, oud-

heden en markten. Men vindt in zijne stukken veel

leven en waarheid.

In zijne zeehavens ziet men beelden van allerhande

volkeren , zeer kennelijk aan hunne onderscheidene

kleederdragten en houdingen. Hij heeft vele stukken

nagelaten 5 zijne compositie is rijk , zijn koloriet
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waar en zuiver , en zijne behandeling ligt
, gemak-

kelijk en uitvoerig.

Deze schilderij , uit 's Rijks Museum te Amsterdam

afkomstig , is door ruiling in het Koninklijk Kabi-

net gekomen.
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44.

THEODOOR DE KEIJZER.

HOOG 2 P. 9 1). , BREED 3 P. 8 D. , OP PANEEL.

Maria de Medicis in Holland zijnde , in het jaar

1638
,

ging naar Amsterdam , en werd door de

Burgemees teren van die stad , met al de eerbewij-

zingen aan haren rang verschuldigd , aldaar ontvangen.

De schilder heeft het oogenblik waargenomen , dat

de Magistraats - personen over deze zaak raadplegen
,

om de portretten te maken van Antonius van "Wa-

veren , Albert Coenraad Burgh , Pieter Hasselaar en

Abraham Boom , terwijl de Advocaat Davelaar hunne

bevelen komt ontvangen , aangaande de receptie.

Deze schilderij is, op dezelfde grootte, in plaat

gebragt door J. Suyderhoef.

Zie ii°. 7 van het 1ste gedeelte, omtrent het leven

van Th. de Keijzer.
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45.

DAVID TEN IERS.

HOOG 2 P. 6 D. , BREED 3 P., OP DOEK.

Een alchimist , in zijne werkplaats voor eene tafel

gezeten, raadpleegt een boek, over de vermenging,

die hij wil gaan maken; een disteleer -machine staat

bij hem , terwijl een jongen bezig is een fornuis aan-

testoken ; een aantal werktuigen , welke in zijn beroep

te pas komen , liggen hier en daar verstrooid.

David Teniers de jonge ,
geboren te Antwerpen

in 1Ó10 , stierf te Brussel in 1694.

Hij begon de schilderkunst te leeren bij zijnen

vader , die ook David heette , en daarna bij Adriaan

Brouwer. Hij nam de hand van zijnen vader aan

,

en overtrof denzelven in het schilderen van land-

schappen , kroegen met drinkende en rokende boeren ,

werkplaatsen van scheikundigen , Vlaamsche volks-

feesten , hoofdwachten en allerhande soorten van

boertige tooneelen.

De Koning van Spanje hield veel van zijne schil-

derijen , en liet in zijn paleis eene eigene zaal voor

dezelve bouwen. De Koningin Christinavan Zweden

gaf hem geschenken, als ook de Aartshertog Lcopold,

die hem tot edelman benoemde.

Lodewijk XIV , daarentegen , hield niet van deze
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boertige vertooningen , en zelfs het talent van Teniers

kon dezelve niet aangenaam in zijne oogen maken.

Het groot aantal stukken , door Teniers geschilderd

,

is welligt oorzaak , dat hij zich dikwerf herhaalt
,

en dat zijne beelden eene zekere gelijkenis hebben ,

doch zijne geestige en gemakkelijke schilderwijs

maakte dezelve altijd aangenaam. De vlugheid van

Teniers en zijne naauwkeurige waarneming der na •

tuur lieten hem wel toe naar zijne verbeeldings-

kracht te schilderen , doch zijne beste stukken zijn

alle naar de natuur gedaan , zijne beelden zijn zeer

eigenaardig en bezitten eene groote waarheid.
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46.

JAN EN ANDRIES BOTH.

HOOG 1 E. 6 D. , BREED 1 E. 2 P. 4 D. , OP DOEK.

Een bergachtig Italiaansch landschap bij het on-

dergaan der zon , ter linkerzijde een opklimmende

weg , waarop eenige personen en twee paarden gaan
;

in het midden eene schoone groep van jonge hoo-

rnen , die eene uitnemende werking doen ; ter regter

zijde eene rivier , waarin het landschap en de lucht

wedergekaatst wordt ; op den voorgrond eenige hier"

en daar geworpene stukken rots ; op den achtergrond

,

in het midden der rotsen , een kasteel in eene

schilderachtige ligging.

Deze schilderij is met smaak , het koloriet en het

aangename penseel geschilderd , dat de gebroeders

JBolh kennelijk maakt.

Het werd aangekocht te Warmond in 18l6 , op

de verkooping van den Heer Baron \an Leyden

van Westbarendrecht.

Jan en Andries Both zijn twee broeders, te

Utrecht in 1610 geboren ; zij leerden eerst bij hun-

nen vader , die een glasschilder was , en daarna

bij Bloemaart ; zij gingen vervolgens door Frankrijk

naar Italië , om hunne smaak te volmaken , zoo als

toen de meeste Hollandsche schilders deden.

C
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Jan Both schilderde landschappen in den stijl

van Glaude Je Lorrain , en Andries volgde Pieter van

Laar , bijgenaamd Bamhoots , na.

De twee broeders werkten te zamen aan dezelfde

schilderij , de eene het landschap en de andere de

beelden; er is evenwel zoo veel harmonie in Hunne

werken, dat zij schijnen door eene hand gedaan Ie

zijn. Zij hebben de zuivere en warme lucht van

Italië naauwkeurig nagebootst en , door hunne kun-

stige verdeeling van licht , de verschillende uren van

den dag aangeduid. Hunne landschappen zijn ge-

woonlijk met zeer veel smaak gekozen , het koloriel

is zeer schoon en de uitvoering ligl
,

gemakkelijk en

geestig.

De beide broeders werkten verscheidene jaren ie

zamen te Rome en te Venetië; in deze laatste siad
,

had Jan Both het ongeluk zijnen broeder Andries

te verliezen, die in eene gracht viel en verdronk

in 1650. Jan keerde daarop naar zijn vaderland te-

rug , maar overleefde zijnen broeder niet lang.
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4 7 .

MELCHIOR DE HONDEKOETER.

HOOG 1 E. 6 P. 8 D. , BREED 1 E. 5 F. 4 D. , OP DOEK,

Het landschap verloont eene landstreek Lij het

paleis van het Loo , alwaar men allerhande soorten

van vreemde beesten ziet, die zich toen in de mena-

gerie van Koning Willem III bevonden.

Melchior de Hondekoeter, geboren ie Utrecht

in 1636 , overleed te Amsterdam in 1695. Men zegt

dat hij uit een oud aanzienlijk geslacht afkomstig

was 5 hij leerde , tot zijn 17de jaar, bij zijnen groot-

vader Gillis de Hondekoeter en bij zijnen vader

Gaspard, die beide goede schilders waren. Zijne

schilderijen stellen meest levendige beesten voor

,

waaraan hij de houdingen en bewegingen wist te ge-

ven , die hun eigen zijn. Hij had eenen gespikkelden

haan en eene witte hen geleerd in de houding te

blijven slaan , die hij wilde schilderen ; ook vindt

men die beesten dikwerf in zijne stukken.

In zijne jeugd was Hondekoeter braaf van gedrag

en , tot aan zijn huwelijk, deugdzaam ; maar na het-

zelve veranderde hij en maakte zich schuldig aan
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dronkenschap. Zijne vrouw en hare zuster , die bij

hem inwoonde , hadden geen aangenaam karakter

,

hetgeen oorzaak was , dat hij verstrooijing buiten

's huis zocht , en zich door zijne vrienden liet ver-

leiden om met hen in de kroegen te gaan.
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48.

U C H T E R V E L D.

HOOG 5 P. 5 D. , BREED 4 P. 4* D. , OP PANEEL.

Een vischboer komt visch aanbieden aan cene rijk

gekleede dame , die zich met haar kind in een voor-

huis bevindt 5 een hond staat bij hen , eene vrouw

en een jongen zijn op den achtergrond. De boeren-

kleding van den visscher, het satijnen kleed van

de dame , het kind en de kleine hond , zijn alle

even schoon geschilderd. Van Uchterveld zijn weinig

levensbijzonderheden bekend.

Deze schilderij , afkomstig uit de verzameling van

den heer van der Pais te Rotterdam , werd onlangs

voor het Koninklijk Kabinet gekocht op de verkoo-

ping van den heer Roothaan te Amsterdam,
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DE DELFTSCHE VAN DER MEER.

HOOG 9 P. 3. D. , BREED 1 E. 1 P. ÓD., OP DOEK.

Het gezigt op de stad Delft
,

genomen van de

vaart naar Rotterdam.

Deze schilderij is met eene verwonderlijke waarheid

en kracht uitgevoerd. De weerkaatsing der huizen

in het water is volmaakt waargenomen , alsmede het

zonlicht ; op den voorgrond ziet men eenige schuilen

en beelden.

Er zijn weinige levensbijzonderheden van van dei-

Meer bekend. Men moet hem wel onderscheiden van

den Utrechtschen van der Meer, en van den zoon

diens schilders
,
genaamd Jan van der Meer.

De Delftsche van der Meer , die dit stuk geschil-

derd heeft, is aldus genoemd, omdat hij in de om-

streken van Delft geboren is , doch het jaar v.n>

zijne geboorte en van zijn overlijden is onbekend.
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5o.

ALBERT CUIP.

HOOG 1 E. 2 P. 3 D. , BREED 1 E. 5 P. 3 D. , OP DOEK,

Een gezigt aan eene rivier waar een vischboer eencn

visch aan eenen heer, op een paard gezeten, aan-

biedt ; andere beelden zijn op den oever der rivier :

aan den overkant van dezelve ziet men een gebouw ;

sommigen houden het voor de buitenplaats waarop

Cuip zoude gewoond hebben. De heer is in

Poolsche kleeding , en waarschijnlijk het portret van

den pachter der zalmvisscherij , die de patroon van

Cuip was 5 zijn hond ligt bij hem. De schilderij

is afkomstig uit de familie van Repelaer.

Albert Cuip , zoon vao^Jacob Gerritzoon Cuip
,

is geboren te Dordrecht in 1606 ; hij leerde bij zijnen

vader , maar overtrof denzelven ver.

Hij schilderde niet alleen koeijen , ossen , schapen

,

paarden en landschappen , maar ook vruchten , stille

en woelende wateren , en was even verwonderlijk

en krachtig in die verschillende vakken.

Men heeft weinig bijzonderheden van zijn leven
;

men weet slechts dat hij een man van goede zeden

was, en dat hij ouderling van de hervormde kerk

te Dordrecht geweest is.





ERRATA.

Pag. 2 vierde regel van onder , staat Jochera Rey-

nolds , moet zijn Joshua Reynolds

Pag. 6 derde regel, staat met eene kruik, moet

zijn : met eene kruk.

Pag. 23 zevende regel van onder , staat Jochera

,

moet zijn : Joshua

Pag. 26 laatste regel van onder , staat het slot Kins-

berg , moet zijn : het slot Bensberg

Pag. 31 regel elf, staat hij nam de hand , moat

zijn : hij nam de trant
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5u

PAULUS POTTE R.

HOOG 3 P. 6 D. , BREED 4 P. 7 D. , OP PANEEL.

Dit stuk stelt eene weide voor , in dewelke zich eenige

staaude en liggende koeijen bevinden. Op den voor-

grond ziet men eene liggende zog met hare jongen,

en een varken dat zich tegen eenen wilgen boom-

stam wrijft ; voorts eene schuur of varkenshok ; aan

de andere zijde, eenen waterpoel. Op den achtergrond

vertoont zich het boerenhuis en een hooiberg, omringd

van eenige hooge boomen.

Deze voorstelling is zeer eenvoudig en zonder cenig

menschelijk figuur verlevendigd. Het uitmuntend kunst-

talent van Potter , kan alleen dezelve eenige belang-

stelling bijzetten , door de waarheid waarmede de

beesten geschilderd zijn; het heldere zonnelicht, de

afwisseling van licht en bruin , de doorschijnende tint

der schaduwen, een licht bewolkte hemel, en de

schoone uitvoerigheid der bijwerken , maken deze

schilderij evenwel tot een der beste kunstvoortbreng-

selen van dezen grooten schilder.

Omtrent de levens - bijzonderheden van Potter,

zie n°. 8.
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52.

DAVID TENIEI1S.

HOOG 5 P. 7 D. , BREED 7 P. 8 D. , OP KOPER.

Dit binnenhuis , bekend onder den naam van de

vette keuken, beantwoordt volkomen aan deszelfs be-

naming. Het zoude moeijelijk zijn om zich een

rijkeren voorraad van levensmiddelen te verbeelden
,

dan die zich op deze schilderij aan alle kanten ver-

toonen.

Op den voorgrond liggen allerhande soorten van

wild, gevogelten , groenten, ooft en visschen
; potten

en ketels , een koelvat met flesschen en andere voor-

werpen zijn daar nevens.

Eene welgevoede brabandsche huisvrouw daarbij

gezeten, en bezig appelen te schillen, terwijl een

jongen haar op een schotel cenige eijeren aanbiedt

,

schijnt over dezen voorraad te heersenen , ach lei-

haar , op eene tafel , staat nevens andere voorwerpen

eene buitengewone groote pas lij , waarop eene levens-

grootte zwaan, zoo als in oude tijden dikwerf op aan-

zienlijke maaltijden werdt opgedischt, en boven haar

hangt eenig gepluimd gevogelte aan een ijzeren haak.

De achtergrond vertoont eenen ruimen vuurhaard

,

waar een man bezig is het gebraad, aan eenige wei-

voorziene speten , te begieten , terwijl een ander man



I





( 3)

en een vrouwelijk figuur, hetwelk de deur binnenkomt,

ook aan de toebercidselcn werken van een dier feesten,

die Teniers zoo dikwerf in zijne schilderijen heeft

voorgesteld.

Dit kunststuk, zoo uitvoerig in al deszelfs kleinste-

bijzonderheden, is een der besten van dezen voorna-

men meester , door den zilverachtigen toon die in

hetzelve heerscht. Men heeft mij verhaald, dat, toen

deze schilderij zich in de galerij te Parijs bevond

,

hetzelve zoo dikwerf gekopijeerd werd , dat een schilder

zijn bestaan alleen daarmede verdiende.

De levensschets van Teniers bevindt zich bij n°. 15.
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55.

G. VAN DEN EEKHOUT.

HOOG 8 P. 1 D. , BREED 3 P. 8 D. , OP DOEK.

üc aanbidding der wijzen , uit liet Oosten, maakt

liet voorwerp van deze schilderij uit. Maria op den

voorgrond gezeten, met liet kind Jcsus in hare armen,

ontvangt de aanbidding van een dier wijzen , die

geknield en met een ongedekt hoofd, een vat met

reukwerk aan het heilig kind biedt ; hij is gekleed

met een lang gewaad , waarvan de slip door eenen

geknielden jongeling opgehouden wordt.

Een andere der wijzen staat op den tweeden grond .

in zijne handen eene groote bokaal vasthoudende, met

eene menigte aanschouwers. Op den achtergrond ziet

menden derde der wijzen binnenkomen met eenen van

zijn gevolg, die een kistje draagt, en een ander,

die een zonnescherm boven zijn hoofd houdt. Hel

gebouw verbeeldt op den voorgrond eene stal, gedekt

met stroo , waarin zich eenige beesten bevinden , en

op den achtergrond ecnen ouden vervallen muur, met

een boog die tot ingang dient; terwijl zich in het

midden van den bewolkten hemel , de ster vertoont

die de wijzen naar Bcthlehom geleid heelt.

Deze schilderij van Gerbrand van den Eekliout,

geboren te Amsterdam in 1621 en overleden aldaar
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in 1Ó74, draagt al de kenmerken van de school van

Rembrand, waarvan hij een der beste leerlingen was;

hij kwam hem het naaste bij en maakte zich zijne kunst

eigen , zonder hem evenwel slaafsch na te volgen
,

want in vele van zijne stukken heeft hij den achter-

grond helderder gehouden.

Van den Eekhout heeft vele schoone portretten

geschilderd, maar zich meest toegelegd op hisloriële

stukken , waarvan deze schilderij een bijzonder goed

bewijs oplevert.
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JAN STEEN.

HOOG 8 P. 5 D. , BREED 9 P. 3 D. , OP DOEK.

Het huishouden van Jan Steen, is dikwerf het

voorwerp van zijne schilderijen geweest. Hij heeft

dan ook weder hier zijn gezin verheeld , om het oude

hollandsche spreekwoord : zoo als de oude zongen
,

zoo piepen de jongen , op eene boertige wijze voor

te stellen. Zijn oude \ader staat voor het vuur en

zingt uit een boek dat hij in de hand houdt ; zijne

moeder zit op den voorgrond en houdt een kind

,

dat met eenen ratel speelt, op den schoot.

De wit en bruin gevlakte hond, waarvoor hij eene

bijzondere genegenheid scheen te hebben , zijnde in

vele van zijne stukken voorgesteld , staat daar nevens
,

en op den grond liggen eenige huishoudelijke gereed-

schappen ; op den tweeden grond is een jongen bezig

op de fluit te spelen en een zittend meisje trekt eene

kat bij de ooren.

Aan eene tafel, waarop wijn en vruchten geplaatst

zijn , zit de vrouw van Jan Steen bezig eene pijp te

stoppen , terwijl hij zelve daarnevens zit te rooken
,

hebbende nog eene vrouw aan de andere zijde ;
men

weet dat hij twee vrouwen gehad heeft welke hij dik-

werf op dezelfde sehilderij geplaatst heeft. Op den
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achtergrond zijn nog drie figuren , waarvan een op

eenen doedelzak speelt , en de twee andere bij een

venster in gesprek schijnen te staan.

Deze schilderij behoort , om de krachtige schil-

derwijs en de uitdrukking der beelden , onder de beste

voortbrengselen van Jan Steen,
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55.

JAN STEEN.

HOOG 1 E. 6 D. , BREED 8 P. 1 D. , OP DOEK.

De schilder heeft hier een voorwerp uitgekozen

dat niet tot zijne gewone schilderwijs behoort : doch

het strekt tevens tot bewijs , dat Jan Steen even

kundig was in alle vakken , en bekwaam om alle

voorwerpen aftemalen. Waarschijnlijk zal een heer

hem verzocht hebben , om zijne menagerie te verbeelden,

want de jonge jufvrouw, die op de trappen zit en

haar schaapje uit een kommetje laat drinken ; de oude

Tuinman, die eene mand met eijeren aanbrengt en de

zonderlinge dwerg die op den tweeden grond , met een

kip onder den arm staat, zijn zeker portretten die

Jan Steen, naar het leven moet geschilderd hebben.

Verder ziet men hier allerhande soorten van bees-

ten die tot eene menagerie behooren , als eenden

,

kippen , kalkoenen , duiven en een paauw in eenen

dorren boom gezeten.

Eene opene poort op den achtergrond, vertoont in

het verschiet, een slot, omringd met water en daar

over eene brug. Sommige meenen hierin het slot van

Hondsholredijk , dat over eenige jaren afgebroken is,

te herkennen , doch naar mijn oordeel , heeft het veel

overeenkomst met de gebouwen van het Binnenhof in
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's Gravenhage, gezien van het Buitenhof, met den

Vijver daar naast. De geest van Jan Steen is even

kenbaar in al deze voorwerpen , en verlevendigen deze

schilderij , welke anders weinig bevalligs zoude

hebben.
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66.

JAN STEEN.

HOOG 6 P. 8 D., BREED 8 P. 1 D. , OP DOEK.

Men meent in deze schilderij van Jan Steen eenc

voorstelling van liet menschelijk leven te vinden, liet

voorwerp schijnt wel eenige aanleiding hiertoe te ge-

ven , immers men vindt hierin afgebeeld de verschil-

lende trappen van hetzelve ; op den voorgrond zijn

kinderen die zich met eenen hond vermaken , verder

eene vrouw, die geliefkoosd wordt ; bij den haard zit

een oude man met een kind op zijnen schoot , eene

dienstmaagd is bezig voor het vuur, met oesters Ie

braden , terwijl verscheiden figuren op den achter-

grond, zich met drinken, rooken en spelen vermaken.

Achter hen hangt aan den wrand , eene schilderij , waar-

op eene galg afgebeeld is , zijnde somwijlen het einde

van de genen die zich te veel aan dronkenschap

of het spel overgeven. Door eene opening in den

zolder, ziet men eenen liggenden jongen, met een

doodshoofd naast hem , zich vermakende met zeep-

ballen te blazen , om de ijdelheid en de nietigheid van

het menschelijk leven aanteduiden.

Een zwaar gordijn hangt hoven het hoofd van allen,

en dreigt bij deszelfs val al de menschelijke hande-

lingen te dekken. Indien Jan Steen zich , hij het
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schilderen van dit voorwerp , deze denkbeelden voor-

gesteld heeft, moet men bekennen dat hij het h\en

niet altijd van zijne vrolijke zijde beschouwd heeft,

maar ook wijsgeerige denkbeelden had. De schilder-

wijs van dit stuk is uitmuntend, en draagt de ken-

merken van in zijnen besten tijd uitgevoerd te zijn.
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57 .

WILLEM MIERIS.

HOOG 5 P. , BREED 4 P. 1 1). , OP PANEEL.

Een kruideniers - winkel in eene nis voorgesteld ;

deze schilderij is vooral opmerkenswaardig om der-

zelver groote uitvoerigheid tot in de kleinste bijzon-

derheden ; men kan zich niet genoeg verwonderen

over de naauwkeurigheid waarmede al de voorwerpen

die in eenen zoodanigen winkel bchooren
,

geschilderd

zijn ; er zijn maar twee figuren in dezelve , eene.

vrouw aan de toonbank en een jongeling die iets

schijnt te willen koopen.

Het onderste van de nis is van buiten versierd met

een basrelief en rondom met een tapijt, vogelkooi,

mand , tobben en zakken met kruideniers - waren.

De bijna al te groote uitvoerigheid van deze schil-

derij, geeft een weinig stijfheid aan dezelve. De

pendant , een poelierswinkel voorstellende , en voorheen

mede aan het Stadhouderlijk kabinet behoord hebbende,

is te Parijs achtergebleven , en aldaar thans nog in

de Louvre te zien. Willem Mieris
,

geboren te

Leijden 1662, en overleden aldaar 1747, was de

zoon en leerling van zijn vader Frans Mieris ; slechts

19 jaren oud, toen hij zijnen vader verloor, was hij

door deszelfs wijze kunstlessen reeds zoo ver gebragt,
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dat hij geen ander onderwijs meer noodig had , maar

schilderde dezelfde voorwerpen even zoo uitvoerig

nis zijn vader , en ofschoon hij dezen niet evenaarde

in geest en in krachtig effect , verdient hij evenwel

onder de heste schilders gerangschikt te worden

;

zijne stukken werden duur betaald en in de beste

verzamelingen opgenomen, als in dat van den Heer de

la Court van der Voort te Leijden , die zijn groote

voorstander was, en voor wien hij ook vier groote

tuinvazen met beelden heeft geboetseerd, die onlangs

op de verkooping van den Heer Meerman nog te

zien zijn geweest.
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58.

ANTONIO MOR O.

HOOG 1 E. 1 P. 8 D. , BREED 8 P. 8 D. , OP PANEEL.

Dit portret, voorstellende een manspersoon van

middelbare jaren , gekleed in een spaansch kostuum

en gezeten aan eene tafel , waarop eenige kleinooden

liggen , is langen tijd gehouden voor het werk van

Pourbus , zijnde als zoodanig opgegeven bij deszelfs

wederkomst uit Frankrijk ; dan bij nader onderzoek ,

heeft men geoordeeld, het om deszelfs schildertrant,

te moeten stellen op naam van Antonio Moro ; een

werk van dien meester was voorheen op het Stadhou-

derlijk kabinet, en de wijze onderzocht hebbende hoe

en wanneer dat stuk aldaar gekomen was, heeft men

hetzelve bij Tervvesten , twee malen op verkoopingen

gevonden
;

juist hetzelfde voorwerp , en van dezelfde

grootte , zijnde opgegeven als het portret van den

schilder Moro zelven.

Dit portret is schoon geschilderd, heeft veel uit

drukking en de kracht in de manier van ïitiaan

,

welken meester Moro dikwerf kopijeerde.

Deze schilder is van Utrecht geboortig , en hoewel

Karcl van Mander , in zijne levensbeschrijvingen der

oude Nederlandsche meesters , het jaar van zijn ge-

boorte niet juist opgeeft, kan hij, in het jaar 1564,



N'58.

Au tottic Mofo, Püw AL Z<?rfa/ïtóy. ai"/, et.Jet





( 15 )

den ouderdom van 35 jaren wel bereikt hebben , zoo

als op het portret staat, want in het jaar 1552
,

schilderde hij aan het Hof van Koning Philips II te

Madrid, vervolgens in de Nederlanden teruggekeerd,

werd hij door den Hertog van Alba gebruikt , en

schilderde voor verscheiden kerken.

Hij overleed te Antwerpen in het jaar 1581.
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5g.

N. BERGHEM.

HOOG 25 P. 2 D. , BREED 2 E. 6. P. 2 D. , OP DOEK.

Dit is een der grootste schilderijen die van dezen

meester bekend zijn. Op een heuvelachtigen grond

zit eene vrouw , het bovenste gedeelte van haar lig-

chaam naakt, en het onderste gedeelte met een los

gewaad bedekt. ; op haar schoot ligt een naakt kind

te slapen; naast haar staat een bok, en achter haar

ligt eene koe, in het midden van de schilderij staat

een man in eene dansende houding, naakt, slechts

met een schort om het lijf, waarvan het aangezigt

,

de ooren en het met wijngaard ranken gekroonde

hoofd, veel gelijkenis hebben met die van een sater;

in zijne armen houdt hij een vaatwerk, achter hem

staat een ezel en een weinig lager een schaap.

De achtergrond vertoont een boschrijk berggezigt
,

dat op de eene zijde in eene vallei nederdaalt.

Deze schilderij is uitmuntend van koloriet, doch

de teekcning der beelden is niet zuiver; de uitgestrekte

arm der vrouw is te lang en stijf, evenwel levert hel

een aangenaam en krachtig geheel op.

Dit kunstwerk is aangekocht op de verkooping van

den Heer Gevers te Pvotterdam , alwaar het langen

lijd geweest is , hebbende voorheen, zoo als men zegt,
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gediend tot pendant van den vermaarden scheepsbouw-

meester van Rembrand, die, na vervolgens de kabi-

netten van de Heeren Gildemcesler en de Smeth

versierd te hebben, thans in de verzameling van den

Koning van Engeland berust.

B
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60.

POTT E l\.

HOOG 4 P. 4 D. , BREED 6 P. 2 D. , OP PANEEL.

Dit landschap is algemeen bekend onder den naam

van het spiegelend koelje ; op den -voorgrond vertoont

zich eene waterplas , waaruit eene koe staat te drinken ;

de wederkaatsing van dat beeld in het water , heeft

aanleiding gegeven tot den naam van deze schilderij.

Daarnevens staat nog eene koe en een schaap in

het water , waarvan de beelden ook teruggekaatst

worden. Op den tweeden grond ziet men aan de eene

zijde eene boerenwoning , waarvoor eene vrouw koeijen

melkt, en een man daarnevens, in het midden eene

schoone groep hoornen, waaronder eene kudde schapen

en geiten ligt te grazen , terwijl eenige figuren zich

met zwemmen vermaken , in het water dat tot achter in

de schilderij voortloopt , een ver uitgestrekt landgezigt

eindigt hetzelve , waarin men eene koets met zes

paarden , voorafgegaan door twee loopers , onderscheidt.

Eene heldere zomeriucht verlevendigt deze schilderij

,

welke om derzelvcr rijke ordonnantie , en de uitvoe-

righeid waarmede de beesten geschilderd zijn , onder

de voornaamste werken van Potter kan gerangschikt

worden. .
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6i.

L. BAKHUIZEN.

HOOG 5 P. 4 D. , BREED 6 P. 8 D. , OP DOEK.

Deze schilderij stelt de aankomst voor van Koning

Willem den derden te Maassluis. De Vorst is te paard
,

benevens een Heer van zijn gevolg , die met ongedekt

hoofd daarnevens rijdt 5 eeuige Heeren op den voor-

grond schijnen hem optcwachten en te begroeten

,

terwijl hij door hellebaardiers gevolgd wordt ; op den

voorgrond, aan de andere zijde, zijn cenige staande

en zittende visschers ; de achtergrond vertoont het

landen van bag.igie uit eene sloep , eenige schepen en

jagten , en in het verschiet den toren van den Brie!.

Waarschijnlijk heeft deze schilderij betrekking op

de gebeurtenis toen Koning Willem, liet eerst, na

zijne krooning in Engeland, deze landen weder Wam
bezoeken, hetwelk volgens de levensbeschrijvingen van

dien Vorst, gebeurde in de maand Januarij 1691.

Door mistig en slecht weder , werd de Koning lang

op reis opgehouden , en besloot eindelijk in eeuc

sloep te gaan , om spoediger in de Maas aan land te

komen ; deze togt was om den ijsgang en de mist met

vele moeijelijkheden vergezeld.

De Vorst moest vele uren in de sloep doorbrengen en

landde eindelijk in den Oranje-Polder , over den Brie!.
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Een landman daar wonende , bragt twee paarden
,

waarop zich de Koning en de Hertog van Portland

plaatsten ; vervolgens kwamen er Heeren met koetsen

van Hondsholrcdijk om ben aftebaleu , en de Koning

werd daarna op eene plegtstatige wijze in 's Hage

ingehaald.

Hoe wel in deze schilderij de kunst van Bakhuizen

in de bewegingen der golven niet kan voorkomen
,

levert deze gebeurtenis een aangenaam tafereel op ; de

beelden zijn wel geleekcnd en gegroepeerd , doch de

paarden zijn slecht ; Bakhuizen loont hierin meer

kennis van schepen dan wel van dieren te hebben.

Ludolf Bakhuizen
,

geboren te Embden 1632 ,

overleed te Amsterdam in 1709; hij was niet tot

schilder opgeleid , maar kwam te Amsterdam om den

koophandel te lecren.

Hij oefende zich eerst in het teekenen van schepen
,

en kreeg naderhand onderrigt in de behandeling der

verwen , van Albert van Everdingen , en van den zee-

schilder Hendrik Dubbels , doch men kan zeggen

dat het leven zijn voorwerp en de drift zijn onder-

wijzer waren , zijne begeerte om de natuur , de zee

en de stormen volkomen na te bootsen , bragt hem

dikwerf in levensgevaar.

Hij trotseerde in ecne kleine boot de woede der

golven , om in de opene zee , de bewegingen
,

ge-

daante , kleur en de veranderingen van dezelve te

bestuderen, en wist bet dan in zijne stukken met
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eene voortreffelijke ligtheid en waarheid \oor te

stellen.

Bakhuizen schilderde een aantal stukken , en onder

anderen eene groote schilderij , de ha\en van Am-

sterdam verbeeldende , dat door de Burgemeesters

dier stad aan Koning Lodevvijk XIV vereerd , en

thans nog in de galerij van de Louvre te Parijs te

zien is.
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62.

A. VAN DEN VELDE.

HOOG 2 P. 9 D. , BREED 3 P. 6 D. , OP PANEEI*.

Deze schilderij verbeeldt een alleraangenaamst boom-

rijk landschap , waarin men eene menigte koeijen

,

schapen, bokken en een paard in eene weide ziet

liggen en staan bij eenen zwaren boom op den voor-

grond ; terzijde is een heuvel , waarop men mede

eenig vee, benevens eenen zittenden boer en eene

boerin waarneemt. De achtergrond vertoont een

boschrijk landgezigt.

A. van den Velde bewijst weder in dit stuk welk

een aangenaam schilder hij was , door eene zuivere

teekening , eene gepaste zamenstelling , een aangenaam

koloriet en eene geestige behandeling.
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63.

L. BA Kil UI ZEN.

HOOG 5 P. 4 D. , BREED 6 P. 9 D. , OP DOEK.

In dit tafereel vertoont zich Bakhuizen als den grooten

zeeschilder ; een woelend water biedt hem hiertoe de

gelegenheid aan. Op den voorgrond ziet men eene

boot met kracht door roeijcrs tegen de golven op-

werken.

De schilder heeft zijnen naam op het achtersteven

van dezelve gezet ; de achtergrond vertoont een groot

oorlogschip en andere vaartuigen.

De doorschijnendheid van het water en de bewe-

ging der golven zijn zeer schoon uitgedrukt.

Deze schilderij is afkomstig van het kabinet van

den Heer van der Pot te Rotterdam , en sedert geweest

ia 's Rijks museum te Amsterdam, van waar het

door verruiling in het Koninklijk kabinet gekomen is.
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64.

J. 11U1SDAAL.

HOOG 5 P. 5 D. , BREED 6 P. 2 D. , OP DOEK.

Dit landschap vertoont het gezigt van het dorp

Overveen op Haarlem ; op den voorgrond ziet men

gebouwen en bleekerfjen , waarin eenige figuren bezig

zijn het linnen uitlespreiden. Het standpunt van den

schilder, waarschijnlijk op de duinen achter Overveen ,

eenigzins verheven geweest zijnde , ziet men een ver

uitgestrekt landgezigt , waarin zich de slad Haarlem

ventoont, en hetwelk met het Meer besloten wordt.

De lucht van deze schilderij is uitmuntend schoon
,

en werpt een aangenaam licht op het landschap
,

waardoor het derzelver eentoonigheid breekt.

Voorheen berustte deze schilderij in het kunst-

kabinet van den Heer Muller te Amsterdam, op wiens

verkooping dezelve voor het Koninklijk kabinet aan-

gekocht is.

Jacob Ruisdaal , is een Haarlemmer van geboorte
,

zijn vader was een ebbenhouten lijstenmaker , en liet

hem in de medicijnen studeren , doch met den schilder

Berghem in kennis gekomen zijnde , legde hij zich op

het schilderen toe , en werd welhaast een voornaam

meester.

Hoewel hij niet schijnt gereisd te hebben, wist hij



l

iMIP

3

-

!

Ér





( 25
)

evenwel eene aangename verscheidenheid aan zijne

landschappen te geven , door eene kunstige toepassing

der lichten en eene getrouwe nabootsing der natuur.

Vooral was hij zeer kunstig in het verbeelden van

schuimend water dat tusschen de rotsen stroomt , ook

heeft hij het zeewater zeer goed voorgesteld.

Hij schijnt geen gelukkig schilder geweest te zijn
,

en zijne landschappen werden voorheen niet naar

waarde geschat , doch tegenwoordig stijgen dezelve

dagelijks in prijs.

Na eenigen tijd in Amsterdam gewoond te hebben
,

stierf Ruisdaal te Haarlem in 1681.
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65.

J. BREUGEL EN RUBBENS.

HOOG 7 P. 4 D, , BREED 1 E. , OP PANEEL.

Breugel heeft in deze schilderij het Paradijs voor-

gesteld , versierd met allerhande soorten van dieren,

doch vooral met de figuren van Adam en Eva, die

benevens het bruine paard, op den voorgrond, door

Rubbens geschilderd zijn. Adam zit bij eenen boom

op den voorgrond, terwijl Eva, voor hem staande,

den appel in hare handen heeft om hem denzelven

toetereiken.

Deze twee beelden zijn uitmuntend fraai en uit-

voerig geschilderd , en Rubbens heeft dit stuk , tegen

zijne gewoonte , met zijnen naam geleekcnd , ook vindt

men de naamteekening van Rreugel daarop ; hetzelve

wordt voor eene der uitvoerigste en beste van deze

twee meesters gehouden , en als zoodanig bij Houbraken

beschreven, toen het berustte in het kabinet van den

Heer de la Court van der Voort, te Leijden , van

waar het voor eene som van f 7,350 in het Stad-

houderlijke kabinet gekomen is.

Jan Breugel , bijgenaamd den Fluweelen , zoo als

men zegt , om dat hij eenen fluweelen rok droeg , is

geboren te Brussel in 1589 , en overleden aldaar 1Ó40.

Hij was de zoon van Pieter Breugel , bijgenaamd
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den Helschen , wijl bij gewoonlijk duivelverschijningeu

en branden schilderde , docb Pieter Goecking was zijn

meester; bij legde zicb eerst op het schilderen van

bloemen en vrachten toe, en naderhand op zeer uit-

voerige landschappen met beelden, hij werkte dikwerf

gezamenlijk met Rubbens , van Balen en Rottenhamer.

De schilderijen van Breugel werden voorheen duur-

der betaald dan tegenwoordig , evenwel hebben de-

zelve veel verdiensten , door de uitvoerigheid der

beelden en bijwerken, docb het groen van zijne land-

schappen is niet aangenaam en natuurlijk.



( 28
)

66.

J. en A. BOTH.

HOOG 5 P. 3 D. , BREED 7 P. , OP KOPER.

Een schoon Italiaanscli landschap
, gestoffeerd met

eene vrouw cp eenen ezel rijdende en vergezeld van

eenige andere figuren. De toon van deze schilderij

is minder gloeijend , en dezelve is niet zoo stout

gepenseeld als de groote schilderij van dien meester,

welke mede op het kahinet , en reeds in omtrek ge-

graveerd is , onder n°. 46, doch zij is delikater en

even helder.

Dezelve werd van den kunsthandelaar Coclers aan-

gekocht , nadat het in korten tijd de kabinetten van

van der Pot , Muilman en van la Periere te Parijs

versierd had.
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67 .

G. DE LAIRESSE.

HOOG 1 E. 3 P. 7. D. , BREED 1 E. 9 P. OP DOEK.

Deze historiè'le schilderij stelt Achilles voor, door

Ulijsses erkend wordende onder de maagden aan her

Hof van Lycomedes , Koning van Scyros, alwaar hij

zich in vrouwelijk gewaad bevond.

Om hem onder dezelve te herkennen , biedt Ulijsses

deze vrouwen kostbaarheden aan , waarbij hij wapenen

gelegd had ; terwijl zij opschik naar hunnen smaak

uitkiezen , neemt Achilles eenen helm , en zich daar

door verradende , wordt hij door Ulijsses herkend en

mede genomen.

Gerard de Lairesse ,
geboren te Luik in 1640,

overleed te Amsterdam in 1711 ; leerling van zijnen

vader Pieijnier, studeerde hij naar verscheidene mees-

ters , en kopijcerde voornamelijk de stukken van Bar-

tolet, een schilder van Luik, van wiens smaak hij

veel behouden heeft. Deze lang in Rome gestudeerd

hebbende
,

gaf hij Lairesse al vroeg een denkbeeld van

het antike en achting voor de Italiaansche schilderwijs.

Lairesse verstond zeer wel het dichterlijke in de

schilderkunst en hield van allegorische beelden te

maken , zijne compositie is somwijlen te rijk en over-

laden met onnoodige sieraden ; zijn koloriet is aange-

naam en schitterend, doch zijne teekening is zwaar-

moedig en dikwerf niet zuiver.
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68.

A. VAN DIJK.

HOOG 9 P. 7 D. , BREED 8 P. 2 D , OP DOEK.

Het portret van den schilder Quintijn Simons , zijnde

een kniestuk; hij is verbeeld blootshoofd, staande,

en met de eene hand op zijne zijde rustende ; zijne

kleeding bestaat in een zwart wambuis en mantel
,

en eenen spaanschen kraag.

In de werken van de Bie, van Mander noch Hou-

braken , vindt men eenige levensbijzonderheden van

dezen schilder, doch dit portret gaat in prent uit

en is onder de gegraveerde portretten van A. van

Dijk bekend. Deze plaat is door de Jode gegra-

veerd , onder slaat : Quintijn Simons , Bruxellensis

Historiarum Pictor.
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6g.

S. VAN HOOGSTRATEN.

HOOG 2 E. 4 P. lD., BREED 1 E. 7 P. 7 D. OP DOEK.

Een aanzienlijk gebouw met eenen trap , waarvoor

eene Dame staat , die eenen brief leest ; voor dezelve

loopt een hond op den voorgrond , die zeer natuurlijk

geschilderd is, benevens eene kat, die op den sloep

van het bovenhuis zit ; men ziet aldaar door de deur

en het venster in eene kamer, daar een Heer zit,

en onder door het huis in eenen langen gang tot in

den kelder , daar eenige vaten in liggen , meer op den

voorgrond vertoont zich een aanzienlijk portaal

,

ondersteund door kolommen , waar tusschen standbeel-

den staan , en in het verschiet een tuingezigt met

verder bijwerk. Men schijnt voorheen den maker van

dit stuk niet wel gekend te hebben 5 van Gooi stelt het-

zelve op naam van eenen van der Hoog, doch de letters

S. V. H. , zijnde Samuci van Hoogstraten, zijn dui-

delijk op de boog rondom, te zien, en het familie-

wapen van Hoogstrateu , dat zich in den gevel van

het achtergebouw vertoont, bekrachtigt zulks ook;

alles is volgens de regels der bouw- en doorzigtkunde

geschilderd , en zeer natuurlijk voorgesteld.

Samuel van Hoogstraten geboren te Dordrecht in

1627, en overleden aldaar in 1Ó78 , werd door zijnen
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vader Theodoor en door Rembrand onderwezen ; hij

nam van dezen laatsten niet alleen het koloriet ,maar

ook het onedele in de historiële tafereelen aan, daar

hij zich toch allengskens meer van ontwende , en ein-

delijk eene geheel andere wijze van schilderen aannam.

Hij was in l65l aan het Keizerlijk Hof te Wecnen ,

daar hij groote opgang maakte , en zich van daar naar

Rome begaf, waar hij eenigen tijd studeerde , en reisde

vervolgens naar Engeland ; schoon hij alle soorten van

voorwerpen schilderde , maakte hij zijn hoofdwerk

van portretten , historiën en perspectiven. Hoogstra-

ten was een goed dichter en schreef ook eene ver-

handeling over de schilderkunst.
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7°-

W. VAN DE VELDE.

HOOG 6 P. 5 D. , BREED 7 P. 7 D. , OPDOEK.

Dit aangenaam zeegezigt vertoont bij eenen helderen

hemel, een stil water, bedekt met schepen, die in

allerhande rigtingen door elkander liggen * op den

voorgrond is eene sloep , varende aan boord van een

jagt met Hollandsche vlag.

Deze schilderij zoo als de meest»' van VV. van de

Velde
t
vereenigt de waarheid van zamcnstelling , en d<*

kracht van liet koloriet met eene groote uitvoerigheid.

De schepen zijn zeer naauwkeurig ge teekend en de

kleine beeldjes zijn met veel geest aangeduid.

Er is nog een soortgelijk stil water met schepen

van W. van de Velde op het Koninklijk kabinet,

omtrent van dezelfde grootte , doelt wijl het weinig

verandering opleverde , heeft men maar een van de-

zelve ia de omtrekken geplaatst.

Willem van de Velde geboren te Leijden in 1610,

overleed te Londen in 1693. Tot de zeevaart ge-

negen zijnde, vond hij gelegenheid om in dienst van

den Staat, met cenzeejagt, de oorlogsvloot te vol-

gen , en de scheepsbouw, als ook derzclver toerus-

ting in den grond verstaande , ondernam hij eerst de

schepen met de pen op papier en gewitte paneelen te

C
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teekenen , welke hij met de berigten der zeegezigten

aan de Staten overbragt , die hem daarvoor beloonden.

Hij stelde zich dikwerf tot bevordering zijner kunst

aan gevaren bloot , varende gedurende een zeegevecht

met een galjoot rondom de vloot, om hetzelve afte-

teekenen. Ook was hij op denzelfden dag , nog op

het schip van den Admiraal Obdam geweest , toen

hetzelve in 1665 in de lucht sprong; naderhand raakte

hij in dienst van Koning Karel den II van Engeland,

en vervolgens van Jacob den II. Hoewel hij eerst

laat ondernam om met olieverf te schilderen, wordt

hij evenwel voor een der beste zeeschilders gehouden.
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7 1 -

S N IJ D E R S.

HOOG '1 E. 1 P. 2 ü. , BREED 3 E. 4 P. 7 D. , OP DOEK.

Een hert , vervolgd van eenen troep honden in een

bergachtig landschap , maakt het onderwerp van deze

schilderij uit. De angst van het hert hetwelk zich

in een bosch zoekt te verbergen , en de drift der

honden , die het vervolgen , zijn zeer levendig uitge-

drukt. Een der honden ligt gekwetst en spartelend

met de beenen om hoog op den voorgrond, die elders

met kruiden en boomstammen versierd is. Op den

achtergrond zijn eenige boomen en drie kleine figuren

met jagthoornen. Het landschap schijnt door Rubbens

geschilderd te zijn; Frans Snijders, geboren te Ant-

werpen 1579, en overleden aldaar in 1657 , was een

leerling van Hendrik van Balen , onder wiens opzigt

hij bloemen, vruchten en beesten schilderde; hij

maakte zich bijzonder vermaard door het zamenschik-

ken der dieren voor de jagt , welke stukken voorna-

melijk dienden om vorstelijke zalen en galerijen te

versieren , zoo als de Koning van Spanje en de Aarts-

hertog Leopold , zich daarvan in hunne paleizen be-

diend hebben.

Hij studeerde in Italië , daar hij zich lang ophield
,

na Castiglione en na zijne terugkomst , schilderde hij
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dikwerf gemeenschappelijk met Rubbeus , die voor

hem de figuren , bij daarentegen de dieren , vruchten

en bloemen \oor Rubbens schilderde 5 het zijn de

geachtste stukken , daar men het penseel van die twee

groote meesters in vereenigd ziet. Snijders kompo-

neerde , teekende en schilderde met smaak, oordeel

en geest. Zijn penseel scheen als gemaakt om de die-

ren in hun grootste vuur en drift af te malen . en

het is verwonderlijk hoe dat hij in zoo menigvuldige

veranderingen, draaijingen en buitelingen de vaste

deelen , rekking en buiging der spieren in dezelve

heeft waargenomen.
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7 2 -

DEZELFDE.

HOOG 1 E. 2 D. , BREED 2 E. 1 D. , OP DOEK.

Deze schilderij stelt eene groote tafel voor , waarop

allerhande soorten van dood wild, vruchten en groen-

ten liggen 5 aan de eene zijde is een man , omhangen

met een hoorn , en die eene ree met de pooten aan

een ijzeren haak ophangt 5 dit figuur , zeer schoon

door ïuibbens geschilderd , heefteene zonderlinge klee-

ding , men zoude eerder opnpn gpp«t<?lijLen dan eenen

jager daaruit vermoeden, doch mogelijk kan beide te

zamen gaan , en het de Prior van een klooster zijn ,

die een liefhebber van de jagt geweest is en zich

aldus heeft laten uitschilderen, om daardoor een goed

denkbeeld te geven van den rijken voorraad waarmede

hij de keuken van zijn klooster voorzag. Eene kat

die tegen de tafel opspringt , schijnt ook haar deel

van den buit te willen hebben.



(
38

)

7 5.

G. HOEKGEEST.

HOOG 5 P. 6 D. , BREED 3 P. 8. D. , OP PANEEL.

Deze schilderij stelt de nieuwe kerk te Delft voor
,

met de Tombe van Willem I, Prins van Oranje,

welke de Stafen-Geueraal der Vereenigde Nederlanden,

aldaar door den beeldhouwer Hendrik de Keijzer heb-

ben laten oprigten , ter gedachtenis van den grond-

legger van onze vrijheid. Het beeld des Prinsen kan

van dit standpunt niet gezien worden , zijnde gedekt

door eene der kolommen. Het perspectief der kerk is

zeer goed waargenomen, en het geheel maakt eene

aangename schilderij uit.

Er zijn weinig bijzonderheden van het leven van

Hockgeest bekend , en zijne stukken komen zeer zeld-

zaam voor ; in de levensbeschrijviugcn der schilders

van Houbraken en van Gooi , wordt de zijne niet

vermeld, en in de catalogus der verkoopingen , met

prijzen uitgegeven door Hoet en Terwesten , komt de

naam van Hoekgeest maar eens voor , bij gelegenheid dat

deze schilderij verkocht is voor eene som van f 300
;

zijnde toen aangekocht voor het kabinet van den

Stadhouder. Volgens het jaargetal op deze schilderij
,

schijnt deze kunstenaar in het midden der 17de eeuw

geleefd te hebben , en waarschijnlijk is hij een zoon

geweest van Joachim Hoekgeest , door van Gooi be-

schreven in het 2de deel van zijnen Schouwburg
, p. 5o8.
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7L

K. DU JARDIN.

HOOG 6 P. 4 D. , BREED 6 P. 9 D. , OP DOEK.

Een aangenaam bergachtig landschap maakt het

voorwerp van deze schilderij uit. Op den voorgrond

,

een water , waarin twee figuren bezig zijn een sleepnet

voorttetrekken , terwijl een ander naakt figuur met

eenen polsstok daarbij staat , en aan de andere zijde

zit een man te paard die eenen ezel mede in het water

poogt te trekken. De achtergrond vertoont rotsen
,

waardoor een waterval afstort, en in het verschiet

een groot kasteel , omringd van bosschen.

Dit landschap bekend onder den naam van den

waterval , is over het algemeen een weinig zwart , en

de blaauwe tint van den hemel te scherp , terwijl

het meeste licht op de beelden gebragt is , waardoor

het geheel een hard voorkomen heeft. Het is waarschijn-

lijk dat deze schilderij geleden heeft , en de oor-

spronkelijke kleur van de lucht zoo hard niet ge-

weest is.
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7 5.

REMBRAND.

HOOG 7 I». 4 D. , BREED 4 P. 8 D. , OP PANEEL.

Dit uitmuntend kunstjuweel van Rembrand vertoont

de voorstelling van Christus in den tempel van

Jerusalcm. In het midden van den voorgrond is

Simeon geknield , houdende het kind Jezus in zijne

armen ; zijn eerbiedwaardig gelaat , drukt de vreugde

uit van voor zijnen dood , den beloofden Zaligmaker

te kunnen aapschouwen on doel hem zijnen lofzang

aanheffen ; naast hem knielt Maria , hare beide

handen kruiselings onder haren boezem houdende ; in

haar gelaat ziet men de vreugde , de verwondering en

de onderwerping aan den Goddelijken wil , de geknielde

Joseph aan hare zijde houdt in zijne handen de twee

tortelduiven die hij mede gebragt had om in den

tempel te offeren ; eenige luisterende beelden achter

deze groep , die alleen verlicht zijn door de stralen

die het hoofd van het kind uitspreidt , een statig

figuur in een langen mantel gekleed, dat met opgeheven

hand zijne verwondering over dit voorval aantoont,

en twee zittende ouden maken de voornaamste figuren

van deze schilderij uit , dat voor het overige nog zeer

rijk is in een aantal kleine beelden en kerkelijke

sieraden. Het geheele gebouw levert eenc ontzag
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verwekkende vertooning op , door de hoogte der ge-

welven die op pilaren rusten en de diepte die men

overal in dit tempelgebouw ontwaar wordt.

Op den achtergrond vertoont zich eenen hoogen

trap , leidende naar de plaats , alwaar onder een

verhemelte , de Hoogepriester zit , omringd van

schriftgeleerden ; voor hem knielen eenige beelden

,

andere gaan den trap op en af. De menigvuldigheid

en de karakteriestike houding van alle deze figuren

leveren een verwonderlijk schoon geheel op.

Men kan deze schilderij als een meesterstuk van

den uitvoerigen trant van Piembrand, gerust gelijk

stellen met zijne vermaarde schilderij de vrouw in

overspel , dat hij voor den Burgemeester Six schil-

derde , en thans aan het nationaal museum van En-

geland behoort, na het kabinet van den Heer Au-

gerstein te Londen versierd te hebben , door wien

het aangekocht was voor eene som van vijf duizend

ponden sterling.

Deze schilderij is gedurende derzelver verblijf te

Parijs door de Freij gegraveerd.

Het Koninklijk kabinet kan zich nu beroemen

van in deze voorstelling in den tempel en in het

onlangs aangekochte groote stuk van Rembrand , de

ontleedkundige les van Professor Tulp ; de beide

schoonste voorbeelden van de uitvoerige en van de

breede manier van dezen groolen meester te kunnen

vertoonen.
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7 6.

ABRAHAM BLOEMAERT.

HOOG 1 E. 9 P. 5 D., BREED 1 E. 6 P. 5 D., OP DOEK.

Deze schilderij vertoont den goden - maaltijd.

Deze aan eenen disch gezeten en kenbaar aan hunne

verschillende attributen , schijnen in vrede eenen

vrolijken maaltijd te genieten, doch die weldra zal

gestoord worden door de godin der oneenigheid , die

op den achtergrond , leunende op eene wolk , den

gouden appel , aan de schoonste toegewijd , op de

tafel werpt. Men weet dat deze daad aanleiding gaf

tot het oordeel van Paris en vervolgens tot den

Trojaanschen oorlog.

Van Mander spreekt , in zijne levensbeschrijving

van Bloemaert , van twee goden - malen door dezen

schilder vervaardigd , waarvan ccn voor den Graaf

van der Lippe ; waarschijnlijk is deze schilderij een

van die twee stukken, en verdient ook volkomen de

onderscheiding van, onder des meesters voornaamste

werken, opgenoemd te worden, door de schoone

compositie, de kracht en het fraaije koloriet, dat in

hetzelve heerscht.

Het werd ook in het Parijsche museum hoog geacht,

en bevindt zich onder de gegraveerde omtrekken in de

Annales du Muse'e.

A
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Abraham Bloemaert werd in 1567, te Gorcum

,

geboren , waar zijn vader , die een beeldhouwer en

een bouwmeester was , zich had nedergezet uit Dord-

recht ; naderhand ging hij te Utrecht wonen, alwaar

de jonge Bloemaert , lessen bij verscheiden meesters

nam ,doch slechts voor eenen korten tijd • want op zijnl6
de

jaar zond zijn vader hem naar Parijs , waar hij eenige

jaren bij onderscheiden meesters werkte, en hij keerde

vervolgens bij zijnen vader terug, die intusschen stads

bouwmeester , te Amsterdam geworden was, na wiens

dood hij zich te Utrecht vestigde , alwaar hij , meer

door zijn eigen kunstvermogen, dan door het onderrigt

van meesters , zeer fraaije schilderijen en teekeningen

maakte , meest historiële en landschappen ; hij zocht

de waarheid, en vormde in zijne school verscheidene

groote kunstenaars, als Honthorst, de gebroeders

Both en Poelenburg. Hij bereikte eenen hoogen ou-

derdom , en stierf te Utrecht in het jaar 1657, nala-

tende drie zonen , waarvan de twee oudste plaatsnij-

ders waren , en de jongste een schilder en dichter was.
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77-

NICOLAAS BERGHEM.

HOOG 5 P. , BREED 7 1. 8 D. , OP DOEK.

Eene zwijnenjagt vol gewoel van figuren
,
paarden

en honden , die bezig zijn wilde zwijnen , in eene

bergachtige landstreek te vervolgen ; eene dame op een

wit paard gezeten , nevens een' heer , die ook te

paard zit en een jager, die een koppel honden vasthoudt,

maken de voornaamste groep uit ; op den voorgrond

zijn twee jagers , waarvan de een zijn geweer laadt

en de andere, het zijne op een zwijn afschiet; verder

een jager te paard , die met eene spies in de hand

,

het wild zoekt te keeren , — dat, van honden ver-

volgd, op hem aankomt. Een dood ree ligt op den

voorgrond , benevens vele honden , die van hunnen

arbeid schijnen vermoeid te zijn, terwijl een ezel reeds

beladen is met den verderen buit van de jagt.

Het verschiet vertoont bergen , rotsen
, gebouwen

en boomen. Deze schilderij verdient om de rijke or-

donnantie, de krachtige en tevens uitvoerige schilder-

wijs en het fraaije koloriet, onder de schoonste werken

van Berghem gesteld te worden.
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7 8.

VAN DER HEYDEN.

HOOG 4 P. 9 D. , BREED 6. P. 2 D., OP PANEEL.

Deze kleine, doch fraaije schilderij van Van der

Heyden, vertoont een stadsgezigt; op den voorgrond,

zijn aan de eene zijde , verscheidene gebouwen , en

aan de andere eene opene plaats, waar een heer gaat,

in zijnen mantel gewikkeld ; op den tweeden grond is een

kruijer , door eene vrouw geholpen , om zijnen last

tegen eene brug op te kruijen , waarover twee gees-

lelijken en andere personen gaan ; op den achtergrond

zijn gebouwen , waaronder men eene kerk met twee

torens opmerkt, welke volgens het gevoelen van sommige,

de kerk der Jesuiten, te Antwerpen , moet verbeelden.

Jan van der Heyden
,
geboren te Gorcum in 1637

en overleden te Amsterdam in 1712, heeft de be-

ginselen van de kunst geleerd bij een glasschilder

,

maar zijn vernuft en uitstekende vlijt, hebben hem tot

een groot meester gemaakt. Zijne genegenheid viel

meest op het sehilderen van gebouwen
,
gezigten van

steden en dorpen, met de meeste uitvoerigheid, want

iederen steen in de muren , met de kalk er om , en

iederen pan op de daken is aangewezen, en toch zoo,

dat het geen hinder aan het werk doet of eenige har-

digheid veroorzaakt ,— wanneer men de stukken met een
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algemeen oog en op eenigen afstand beschouwt
; ge-

lijkende hierin Gerard Dou , die zoo als Van der

Heyden , eene bijzondere uitvoerigheid, met waarheid

en goed effect wist te verbinden. Vele van zijne

schilderijen zijn met beelden van Adriaan van den

Velde gestoffeerd. Van der Heyden is , buiten zijne

schilderkunst, ook nog vermaard als de uitvinder der

slang-brandspuiten , waarover hij een boek geschreven

heeft ; de teekeningen daartoe betrekkelijk , van de

hand van Van der Heyden zelven , zijn over eenigen

tijd op eene verkooping te Amsterdam, te zien geweest.
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79-

LINGELBACII.

HOOG 1 E. 5 P. 3 D., BREED 1 E. 9 P. 2 D. , OP DOEK,

Eene kapitale Italiaansche zeehaven. Lingelbach

Leeft dikwerf deze voorwerpen geschilderd , en de

bruine toon, die in deze heerscht, geeft aanleiding om

te denken dat deze schilderij in Italië vervaardigd is y

zoo als in meer werken van dezen meester opgemerkt is
,

die Italiaansche voorwerpen verbeelden , terwijl in an-

deren, die vaderlandsche gebeurtenissen voorstellen, als

eenen optogt van ruiterij bij Welna , en het afscheid

van Karel den Tweeden op het strand te Scheveningen
,

welke beide stukken mede op het Koninklijk kabinet

zijn , eene meer koude toon gevonden wordt.

Deze Levantsche of Italiaansche zeehaven is zeer

rijk in beelden ; op den voorgrond ziet men verschei-

dene Turken en Grieken bij hunne waren zitten,

terwijl een persoon in Spaansche kleeding , de zijnen

schijnt aantebieden aan eenen man in Ooslersch ge-

waad , die onder een gebouw met kolommen staat
;

op den tweeden grond, komt een kameel, met een

daarop gezeten persoon, en een beladen muilezel aan;

op de andere zijde , ziet men een galei , die ontladen

wordt, in de haven liggen; en in het verschiet,

verscheidene schepen,' booten en gebouwen.
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8o.

PHILIP WOUWERMAN.

HOOG 4 P. 4 D., BREED 6 P. , OP PANEEL.

Een stal met paarden was een voorwerp waarin

Wouwerman zijn genie , welke hij voornamelijk aan

dat vak toegewijd had, den vrijen teugel kon vieren.

Het inwendige van eenen boeren stal vertoont

eene menigte bereden en losse paarden , terwijl

eene koets, bespannen met twee witte paarden , de

eene deur komt binnen rijden. De voornaamste aan-

dacht vestigt zich op een wit paard, waarvan een

Heer afstijgt , en een ander van voren te zien, waarop

de ruiter zit; verder worden meerdere paarden vast-

gehouden , andere gevoerd; honden, kippen en geilen

verlevendigen den voorgrond, en het doorzigt uit de

staldeuren levert een aangenaam en vrolijk landschap

op. Deze schilderij is van de fijnste uitvoerigheid r

en beste schilderwijze van dezen meester.
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8i'.

SIM01N VAN DER DOES.

HOOG 6 P. , BREED 7 P. , OP DOEK.

Eene kudde schapen met eene herderin ziet men

op den voorgrond van dit stuk ; achter haar eenige

boomen , waaronder een herder op de fluit zit te

spelen , terwijl zijn hond bij hem rust , en eenige

geiten daar om heen loopen. Op de eene zijde is

een doorzigt op eene rivier en een bergachtig land-

schap. Het beste en voornaamste van dit stuk zijn

de schapen , die van der Does bijzonder goed wist

te schilderen. De ordonnantie van het geheel is

beter dan het koloriet , hetwelk niet aangenaam en

te rosachtig is. Deze schilderij is door ruiling met

het Amsterdamsche museum in het Koninklijk kabinet

'gekomen. Simon van der Does, gesproten uit een

aanzienlijk geslacht , wierd geboren te Amsterdam

,

in het jaar 1653. Hij leefde meest in 's Hage , doch

reisde ook naar andere plaatsen. Het geluk schijnt

hem niet gediend te hebben, en een huwelijk, tegen

den zin van zijne familie aangegaan , vermeerderde

zijn ongeluk ; zoo dat hij veel voor het brood moest

schilderen, en na den dood van zijne vrouw, in het

gasthuis in 's Hage geraakte.
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NICOLAAS BERGHEM.

HOOG 9 P. , 4 D, BREED 1 E, 4 P , OP DOEK.

Een hevig gevecht in eene rotsachtige landstreek

,

zijnde eene overrompeling van eenige bagagie-wagens ,

door eenen hoop ruiterij. Een dergelijk voorwerp had

men eerder van Wouwerman dan van Berghem ver-

wacht, want hoewel deze schilder menigmalen paar-

den in zijne landschappen afgebeeld heeft , kan ik mij

niet herinneren , eene andere schilderij van dezen

meester, alleen uit paarden bestaande, ooit gezien

te hebben , Zij is een van zijne voornaamste werken

door de krachtige schilderwijs en de menigte van

voorwerpen die dezelve bevat; op den voorgrond ligt

een aantal gekwetst en gesneuveld voetvolk ; terwijl

eenigen zich nog verdedigen tegen eenen aanval van

ruiters. Meer achterwaarts, tegen de rotsen aan,

valt eene andere troep ruiters eenige legerwagens aan

,

en in het verschiet op de eene zijde van deze schil-

derij , ziet men mede eenaantal vechtenden en dooden.

Dit fraaije schilderstuk van Berghem is aangekocht

vooreene som van ƒ 7,100, uit de verkooping op het

kasteel van Warmond, in het jaar 1816.
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85.

PHILIP WOUWERMAN.

HOOG 1 E. 2 P. 8 D. , BREED 1 E. 4 P. 3 D. , OP DOEK...

Deze kapitale schilderij vertoont de grootste ba-

laille die van Wouwerman bekend is. De partij der

aanvallers bestaat geheel uit ruiterij, die in ver-

scheidene afdeelingen en met eene hevige woede , op

cenen hoop voetvolk, die zich met spiessen en mus.

kelten verdedigen, komen aanvallen. Deze omstan-

digheid heeft mij op de gedachten gebragt, dat Wou-
werman , mogelijk heeft willen verbeelden den slag

van Turnhout in 1597 , toen Prins Maurits van

Nassau, alleen met ruiterij, vier regemenlen Spaansch

voetvolk versloeg , en dezelve bijna geheel vernielde ;

dan , het zij mijne vermoeding regt is , of dat Wou-
werman alleen eenen idealen slag heeft willen ver-

beelden , deze schilderij kan als eene der beste van

deszelfs maker aangezien worden 5 de schoonheid van

schilderwijs, de menigte van paarden en de uitdruk-

king die men bespeurt in de woede der aanvallers ,

de pogingen van verdediging en het gekerm der ge-

kwetsten , zijn allen uitmuntend ; met regt verdient

deze schilderij den naam van de groole bataille, en

is ook als zoodanig algemeen bekend.
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84.

W. DE HEUS.

HOOG 2 P. 2 D. , BREED 7 P., OP KOPER.

Een rotsachtig landschapje , waarop zich vooraan

ecne oude brug , eenige hooge boomen en ter zijde

steile rotsen vertoonen ; een beladen ezel staat daarbij

te grazen , benevens twee schapen ; in het verschiet

een bergachtig landschap met rotsen
,
gebouwen en

geboomte. Dit eenvoudig doch fraai geschilderd

landschapje, werd met deszelfs pendant, voor het

kabinet aangekocht uit de verzameling op het kasteel

van Warmond. Willem de Heus, geboren te Utrecht,

in 1638, en overleden aldaar in 1699 (dien men

niet moet verwisselen met eenen Jacob de Heus , en

cenen Abraham de Heus, die ook beide schilders

waren) , was een leerling van den vermaarden Jan

Both , en volgde zijne manier in de landschappen

,

zonder hem evenwel te evenaren. — De Heus

hield zich vele jaren in Rome op , en verwierf zich

eenen groolen naam. Naderhand heeft hij zich te

Utrecht nedergezet.
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85.

EGIDIUS VAN TILBURG.

HOOG 1 E. 7 P. 9 D. , BREED 1 E. 3 D. OP DOEK.

Eene deftige oudhollandsch gemeubileerde kamer

,

met goudleer behangsel , waarin eenige personen rondom

eene tafel gezeten zijn , en andere bij dezelve staan.

Het is vooral opmerkelijk , dat volgens opgaaf der

katalogus van het kabinet van den heer Tiberghien
,

te Brussel, alwaar deze schilderij voor het Koninklijk

kabinet gekocht is , de portretten van Ostade en van

Potter met hunne huisvrouwen zich onder de daarop

verbeelde figuren bevinden. Van het leven van dezen

meester is weinig bekend. Houbraken zegt alleen van

hem dat hij een Antwerpenaar was, en dat hij boe-

ren-kermissen en markten schilderde 5 andere schil-

derboeken spreken in het geheel niet van hem. De

tegenwoordige schilderij bewijst evenwel , dat hij een

goed schilder moet geweest zijn. De figuren zijn goed

getcekend en stout geschilderd.
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86.

ADAM PIJNAKER.

HOOG 9 P. 9 D., BREED 8 E. 9 D. OP DOEK.

Een landschap , waar zich op den voorgrond , hooge

opgaande boomcn , afgebroken stammen, kruiden en

rotsen vertoonen. Twee figuren met eene liggende

geit, zitten aan den rand van eene beek en een bok

staat daarnevens 5 in het verschiet ziet men eenige

figuren bezig met een schepnet te visschen. Deze heer-

lijke schilderij , voor hetgeen het landschap betreft

(want de figuren, op den voorgrond zijn niet zoo goed)

,

werd door ruiling uit het Amsterdamsche Museum

verkregen. De boomstammen , kruiden en rotsen zijn

onverbeterlijk geschilderd, en het geheel is op eene

aangename en meesterachtige wijze verlicht. Adam

Pijnaker is geboren in het dorp Pijnaker , bij Delft,

in het jaar 1621 en overleden in 1673. Hij heeft

drie jaren in Italië doorgebragt en zich aldaar gedurig

vlijtig in het teekenen en schilderen naar de natuur

geoefend. Zijne schilderijen zijn algemeen geacht en

worden duur betaald. Hij schilderde veel voor be-

hangselen van kamers, hetwelk, in zijnen tijd, vele

voorname schilders ook deden , doch deze naderhand

uit de mode geraakt zijnde , is het te vreezen dat vele

van deze schilderstukken verloren gegaan zijn.
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87 .

FREDERIK DE MOUCHERON.

HOOG 9 P. 6 D., BREED 1 E. 2 P. 6 D , OP DOEK.

Een landschap zeer uitgestrekt en rijk van com-

positie, rotsen, bergen, struiken, geboomte en water

vertoonende ; de beelden die het verlevendigen , zijn

niet menigvuldig ; aan de eene zijde ziet men eenen

heer en eene dame met honden en gevolg ter jagt

uitrijden, aan de andere zijde eenige reizigers, hunne

paarden aan het water drenken. In het verschiet zijn

bergen, bosschen en eenige gebouwen. Deze schilderij

werd aangekocht voor het Koninklijk kabinet, op de

verkooping van den Heer Muller , te Amsterdam.

Frederik de Moucheron, geboren te Embden in 1633,

was een leerling van den bekenden landschapschilder,

Jan Asselijn. Hij hield zich daarna verscheidene jaren

in Frankrijk op , en vestigde zich eindelijk te Am-

sterdam ; vele van zijne stukken zijn met figuren van

Adriaan van den Velde gestoffeerd ; zijne verschieten

zijn dikwerf nevelig, doch de voorgronden helder en

krachtig ; zijne boomen zijn los behandeld en geven

somwijlen eene aangename spiegeling in het water,

dat hij in zijne landschappen aanbrengt.

Hij overleed in het jaar 1686.
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88.

J. VAN HUCHTENBURG.

HOOG 5 P. 2 D. , BREED 6 P. 1 D. , OP DOEK.

Een hevig gevecht van ruiterij , waarvan een officier

zich op een wit paard, tegen eenen ruiter verdedigt;

andere schermutselen daarbij , sommigen liggen dood

of gewond op den grond , terwijl eene andere troep

in het verschiet legerwagens aanvalt; eenig voetvolk

vuurt uit een bosch. Johan van Huchtenburg is

geboren te Haarlem in 1646, en overleden te Am-

sterdam in 1733. Johan Wijk was zijn eerste leer-

meester ; daarna op reis gegaan zijnde , studeerde hij

lang bij van der Meulen , te Parijs , dien men den

bataille-schilder van Lodewijk den XIV kan noemen

,

uit hoofde van het groot getal van veldslagen en

belegeringen , die hij , voor dien Vorst , schilderde.

Onder deze leiding, leerde Huchtenburg zijne veld-

slagen, kampementen en schermutselingen, met al dat

vuur componeren , welke deze voorwerpen vorderen
;

zijn koloriet is warm, helder, waar en krachtig. De

veldslagen van Prins Eugenius van Savoijen, die hij

voor dien Vorst schilderde , behooren onder zijne

voornaamste werken, en zijn in plaat gegraveerd.

Huchtenburg hield zich meestin den Haag op, doch

stierf te Amsterdam, in eenen hoogen ouderdom.
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89.

CORNELIS VAN HAARLEM.

HOOG 2 E. 7 P. , BREED 2 E. 5 P. 5 D. , OP DOEK.

Deze kapitale schilderij van dien meester stelt de

kindermoord te Eethlehem voor; Cornelis van Haarlem

heeft in dit algemeen hekend voorwerp, zijne groote

kennis van het naakte heeld getoond, en schijnt met

opzet, de moeijelijkste stellingen en verkortingen uit-

gekozen te hebben, hetgeen over het geheel een weinig

stijfheid en het aanzien van akademie-beelden geeft

;

ook is de lucht perspectief niet volkomen waargeno-

men , waardoor de beelden niet den behoorlijken

afstand tusschen beide hebben, en somwijlen boven op

elkander schijnen gedrongen te zijn ; doch deze ge-

breken , aan meer schilders van zijnen tijd eigen

,

worden ruim vergoed door de kunstige ordonnantie

,

de ware uitdrukking der hartstogten , en de verschei-

denheid der karnatien. Het kan de jonge historie-

schilders tot een uitmuntend voorbeeld verstrekken.

Deze schilderij had Cornelis van Haarlem gemaakt

voor het Prinsen Hof te Haarlem , alwaar het lange

jaren gehangen heeft met twee deuren er voor, door

Marten Heemskerk geschilderd. Thans is het door

ruiling van het Amsterdamsche Museum in het Ko-

ninklijk kabinet gekomen.
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Kornelis Kornelissen van Haarlem, werd in die slad

geboren in het jaar 1562. Zijne ouders uitgeweken

zijnde, om de belegeriüg in 1572, bleef de jonge

Kornelis onder opzigt van eenen schilder
,

genaamd

Lange - Pier van Amsterdam , zijn regte naam was

Pieter Aartzen ; doch dezen spoedig overtreffende,

reisde hij in zijn 17
de

jaar naar Frankrijk en van

daar naar Antwerpen , alwaar hij eenigen tijd bij Gilles

Coignet studeerde. Te Haarlem teruggekomen, schil-

derde hij eerst schutters stukken, op den ouden Doelen

en vervolgens vele schoone historiële ordonnantien

,

waarin hij meer liefhebberij dan in portretten had.

Hij stierf in zijne geboortestad, in eencn hoogen ou~

derdom, in het jaar 1637. Vele van zijne schilderijen

zijn door voorname plaatsnijders gegraveerd , als

G-oltziiis , Saanredam , Muller en anderen.

B
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90.

JACOB VAN DER ULFT.

HOOG 8 P. , BREED 1 E. 3 P. , OP DOEK.

Een leger-optogt in een uitgestrekt landschap,

waarin zich vele trotsche gebouwen bevinden , maakt

het voorwerp van deze schilderij uit ; sommige dei-

beelden zijn in Piomeinsche , andere in Oostersche

kleederdragt en wapening ; de menigte kameelen , die

zich bij den trein bevinden , doet vermoeden , dat van

der Ulft penen Oostersr.hen legertogt heeft willen

verbeelden. De gebouwen zijn denkelijk te zamen

gesteld , want men weet , dat van der Ulft , die nooit

in Italië geweest is , dezelve naar afbeeldingen , in

zijne schilderijen , schikte. Dit stuk is eene der besten

van dezen meester , zijnde helder en goed van kolo-

riet ; de beelden , hoewel klein , zijn goed geteekend

en de gebouwen wel geordonneerd. Jacob van der

Ulft , leefde in het midden der zeventiende eeuw te

Gorinchem , alwaar hij burgemeester was ; de namen

van zijne meesters zijn onbekend ; misschien heeft hij

zich wel door eigene vlijt en kunstvermogen tot een

der voornaamste schilders gemaakt. Hij verstond ook

het schilderen op glas , en heeft vele kerkglazen

,

omstreeks Gorinchem en in Gelderland, met zijne

kunst versierd.
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CARLO CIGNANI.

hoog 2e.3p.3d., breed 1 e. 5 p. 5 d. , op doek.

Adam en Eva in het Paradijs , levensgrootte figu-

ren ; Adam is ter regter zijde gezeten op eene hoogte

,

van voren te zien , hebbende zijne beenen kruisselings

over elkander ; Eva is als knielende op zijde te zien ,

rustende met hare linkerhand op den regter schouder

van Adam en hem met hare regterhand den appel

aanbiedende ; achter haar ter linker zijde van het

stuk , staat de boom der kennisse des goeds en des

kwaads , omgeven door de slang die nog eenen appel

in den bek houdt; voor de voeten van Adam, liggen

een luipaard en een schaap , bij elkander. Cignani

vereerde deze schilderij , welke schoon van teekening

en koloriet is, aan den kardinaal San Cesareo, die

hem daarvoor vijf honderd pistolen schonk ; het is

naderhand onder den naam van Trevisano aan het

stadhouderlijk kabinet verkocht , doch algemeen er-

kend voor het werk van Cignani , en als zoodanig

ook geplaatst geweest te Parijs en gegraveerd onder

de omtrekken in de Annales du Muse'e.

Carlo Cignani , te Bologne geboren in 1628 , over-

leed aldaar in 1719. Zijn vader Pompeo , een edelman

van Bologne , den aanleg en de zucht van zijnen zoon
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voor de schilderkunst bemerkende , zond hem in de

school van Batista Cairo en daarna bij Francisco

Albani , waar bij groote vorderingen maakte en zich

de gratie van zijnen meester wist eigen te maken

,

zonder evenwel denzelven slaafsch na te bootsen.

Zijn koloriet is helder , aangenaam en krachtig , zijne

teekcning meer zacht dan zuiver ; zijne kompositie

draagt hetzelfde kenmerk, zij is schoon en rijk, echter

zonder ware grootheid , zijne behandeling is zacht

,

licht en breed. Ranucio Farneze , hertog van Parma

liet hem verzoeken aan zijn hof te komen , bestelde

hem verscheidene werken en verhief hem in den adel-

stand ; weinige schilders hebben zulke groote werken

nagelaten als Gignani ; zijn grootste en schoonste

arbeid is de koepel der kerk Ste
. Maria del Fuoco

,

te Forli. Een van zijne beste stukken is , zonder

twijfel, het groote altaar- beeld der Heilige Familie in

de kerk der Theatijnen , te Munchen. De Keurvorstin

Adelheid betaalde hem daarvoor f 6000. Hij was

een der laatste voorname schilders van de Bologne-

sche school , die zoo vele voorname mannen voort-

gebragt heeft , en werd door den Paus benoemd tot

directeur van de akademie der schoone kunsten in

zijne geboortestad.
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92.

CARLO MARATTI.

HOOG 9 P. 8 D. , BREED 7 P. 2 D. , OP DOEK.

Eeue Heilige Familie ; Maria op eeuen stoel gezeten

hij de wieg, houdt het kind Jesus
,

geheel naakt,

op haren schoot $ met beide handen grijpt het naar

een vogeltje, hetwelk door eene oude vrouw, die

voor hetzelve knielt, vastgehouden wordt. Joseph staal

achter Maria en schuift eene gordijn weg. Dit stuk

,

dat onder de werken van Carlo Maratti uitmunt, door

de zuivere teekening, de goede kompositie en het

aangenaam koloriet, is afkomstig uit de verzameling

van madame du Bourg, (*) te Parijs, welke Z- M.

over eenige jaren , in massa gekocht heeft. Carlo

Maratti
,
geboren te Ancona in 1Ó25 , en overleden

te Rome in 1713, was een leerling van Andrea

Sacchi , die een grooter genie had , dan zijn mede-

dinger Pietro da Cartona zeer breed schilderde en

eenvoudigheid van stijl bezat, evenwel ontbrak hem

aanmoediging , en hij werd niet naar zijne verdiensten

beoordeeld ; zijn scholier Carlo Maratti daarentegen

,

verwierf zich eenen naam verre boven dezelve \ hij

kan evenwel als een der laatste goede meesters uit de

(*) Of de Biirck.
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Romeinsche school aangezien worden , en Ilaphacl

Mengs geeft hem den ïof van de kunst te Rome op-

gehouden en deszelfs val belet te hebben. Men vindt

werken van hem in het paleis Albani , de St. Pieters

kerk en in de voornaamste museums.



\
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93.

CA RL O DOL CE.

HOOG 6 P. , 7 D, BREED 5 P. 2 D, OP PANEEL.

Eene liefelijke vrouwelijke gestalte, tot halverlijf

te zien, in eene biddende houding; hare armen zijn

kruislings over de borst geslagen , haar schouder is

bloot en de lange nederhangende haren , met eencn

achterwaarts afgolvenden sluijer , zijn hare dekking
;

eene glorie boven het hoofd, schijnt eene heilige aan

te duiden. Dit aangenaam voorwerp , heeft men om

de zachtheid en liefelijkhcid der schilderwijs , ver-

meend te moeten stellen op naam van Carlo Dolce.

Deze schilder, uit de Florentijnsche school
,
geboren

in l6l6 en overleden in 1686, leerling van Furini

,

muntte voornamelijk uit in zachte en uitvoerige kabinet^

stukjes, vrouwelijke figuren verbeeldende.
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94 -

GUIDO RENI.

HOOG 1 E. 7 P. 1 D., BREED 2 E. 2 P. 3 D. , OP DOEK.

De offerande van Caïn en Abel , in twee levens-

grootte figuren. Abel ligt reeds gewond op den grond,

terwijl Cain met eene opgehevene knods , hem den

doodslag wil toebrengen ; men ziet verder niets dan

de altaren waarop zij geofferd hebben. De schoone

teekening der beelden, de uitdrukking der hartstogten,

het fraaije koloriet en vooral de krachtige schilder-

wijs , zijn opmerkelijk in dit stuk. Het werd in

Antwerpen voor het Koninklijk kabinet aangekocht.

Guido Reni, geboren in 1575 en overleden in 1642,

was een der beste leerlingen uit de school der Car-

rachen , te Bologne ; Lodewijk Carrache was zelfs

ijverzuchtig op zijn talent, dat boven andere leerlingen

uitblonk. Hij schilderde meest zijne beelden op lichte

achtergronden, en muntte vooral uit in het afbeelden

van vrouwelijke figuren.

Een van zijne voornaamste werken is de Aurora in

het paleis Rospigliosi , te Rome.
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95.

BARTOLOMO ESTEVAN MURILLO.

HOOG 1 E. 9 P., BREED 1 E. 3 P. 6 D. , OP DOEK.

De Heilige Maagd vertoont zich in eene wolk, het

kind Jezus, staande op haren schoot; hoewel men

bij Murillo de verhevene goddelijkheid en dè edele

gestalten der madona's van Raphaël niet moet zoeken ,

strekt dit stuk evenwel tot bewijs, met welke kunst

hij de teekening der Italiaansche , met het koloriet

der Nederlandsche school wist te vereenigen ; het kind

vooral , is zeer schoon in deze beide opzigten. Deze

schilderij is mede voor het Koninklijk kabinet, te

Antwerpen aangekocht, en afkomstig, zoo als men

gezegd heeft , uit eene kerk of klooster , te Yperen

,

alwaar zich twee madona's van Murillo bevonden

,

zijnde de andere aan den Groot-Hertog van Toskanen

verkocht.

De Spaansche school , weinig buiten dat land

bekend , vóór dat de revolutie - oorlog aldaar , vele

schilderijen in het overige Europa bragt, kan, behal-

ve de vroegere schilders, in dewelke men de stijfheid

der oude Duitsche school erkent, gerekend worden in

het midden der zestiende eeuw ontstaan te zijn door

Italiaansche kunstenaars , en wordt gemeenlijk in drie

afdeelingen gesplitst, zijnde de scholen van Sevilla
,

B 2
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van Kastilicn en van Valencia, tot de eerste behoort

Murillo
,

geboren te Sevilla in l6l8 ; leerling van

Castillo, hij verliet zijne school en ging naar Madrid,

waar hij door het kopijëren naar Titiaan, Rubbens

,

Van Dijk , Ribera en Velasquez , zich eene eigene

manier schiep , die in het midden der zeventiende

eeuw, door vele andere Spaansche schilders nagevolgd

werd. Vele van zijne stukken zijn geestelijke voor-

werpen, doch ook dikwerf voorvallen uit het men-

schelijke leven ; zijne bedelaars jongens en meisjes
,

zijn zeer vermaard, door de ware uitdrukking en de

kracht van het penseel. Bij den Maarschalk Soult

,

te Parijs, die door zijne oorlogen in Spanje, zeer in

de gelegenheid was om dezelve te verkrijgen, bevindt

zich eene schoone verzameling van groote en uitmun-

tende stukken van Murillo, waaruit men dien schilder

eerst regt kan leeren kennen.
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96-

MA TE O CEKESO..

HOOG 1 E. 2 D, BREED 8 P. 2 D. , OPDOEK.

Deze schilderij verbeeldt eenc boetvaardige Mag-

dalena. Met afhangende haren en ontbloote borst en

schouder , rigt zij hare oogen naar een crucifix dat

op eene tafel staat, nevens doodsbeenderen en een

boek, waarnaar zijniet de eene hand wijst, terwijl zij

met de andere haar los gewaad, voor de borst vast-

houdt. De achtergrond vertoont aan de eene zijde

eene gordijn , aan de andere eene bewolkte lucht. Deze

schooon geteekende en krachtige schilderij is afkom-

stig uit het kabinet van Magdalena du Bourg te

Parijs. Mateo Cereso, uit de school van Kastilien ,

werd te Burgos geboren in 1635, hij was de beste

leerling van Juan Corenno da Miranda en volgde hel

schoone koloriet , dat deze naar van Dijk en Velas-

quez bestudeerd had. Cereso stierf in 1685.
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97-

DIEGO YELASQUEZ DE SILVA.

IIOOGl E. 4p. 6d, breed 1 e. 1 P. 1 D. , OPDOEK.

Het portret, ten voeten uit, van Balthazar

Karel , Kroonprins van Spanje en oudste zoon van

Koning Philippus den IV. Deze Prins , oudere

broeder van Karel den II. met wien het Oostenrijk-

sche Stamkuis , in Spanje uitstierf, overleed, 17

jaren oud zijnde , in 1649. Ds jonge Vorst is

staande verbeeld en blootshoofds met een harnas

aan , een bevelstaf in de hand houdende , over den

schouder hangt eene breede sjerp en de borst is

versierd met de orde van het gulden vlies. Aan

de. eene zijde van het beeld, staat een stoel en

aan de andere eene tafel met een kleed bedekt

,

waarop een helm staat; naar boven is eene gordijn?

waarvan de slip op de andere zijde van deze

schilderij nederhangt.

Het stuk is in eene breede en stoute manier ge-

schilderd , en afkomstig uit de verzameling van den

Ridder de Rainer. Diego Velasquez de Silva ,

geboren te Sevilla in 1599 , verliet de school

van Pacheco , een voornaam schilder van Sevilla

,

voor die van Louis Tristan , uit de Kastiliaansche

School , en ging in 1622 , naar Madrid , waar
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hij Rubens leerde kennen. In 1629, reisde hij

naar Italië , en herhaalde dien togt meermalen.

Hij stierf als Hofschilder van Philippus den

IV, te Madrid in 1660.
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98.

CEZAR VAN EVERDINGEN.

HOOG 8 P. , BREED 1 E. 5 P. , OP DOEK.

Deze zonderlinge schilderij verbeeldt de groolc

markt te Haarlem. De beelden stellen den Griekschen

wijsgeer Diogenes voor , die in een munniks-kleed en

,

zoo als men zegt , een der voorouderen van den

Raadpensionaris Stein verbeeldende , op de markt te

Haarlem met eene lantaarn, bij helder daglicht, naar

mcnschcn zoekt , die rondom hem in verschillende

kleedingen , ouderdom en kunne staan ; zijnde deze

allen ook , volgens overlevering , leden van de familie

Stein , of destijds in de regering van Haarlem. Alles

is krachtig en uitvoerig geschilderd , doch minder

-van ordonnantie, alsmede van licht en bruin, Cezar

van Everdingen , te Alkmaar geboren in lóOó, en

overleden aldaar in 1679 , was een leerling van Jan

van Bronkhorst en broeder van den vermaarden Alberl

van Everdingen , beroemd door zijne stukken van

watervallen en noordsche landschappen. Cezar schil-

derde kunstig beelden, doch zijne stukken zijn niet

menigvuldig.
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99-

PAUL JOSEPII NOËL.

HOOG 7 P. , 3 D. , BREED 8 P. , 9 D. , OP DOEK.

Deze grootste en schoonste schilderij van derzelver

jeugdigen , te vroeg aan de kunsten, door den dood , ont-

ruktcn meester, stelt een dronkemans-ge vecht voor ; de

eene kampvechter staat nog met slingerende houding en

geballen vuist , terwijl de andere reeds ter aarde ligt ; on-

gelukkig is hij gevallen in eene mand met eijeren en heeft

appelen van groenvrouwen , die met hare kraam daar-

nevens staan, omvergeworpen; schalkachtige jongens

zijn bezig deze vruchten opterapen en gebruik van de

verwarring te maken 5 nevens hem staan twee bevallige

meisjes in Noordhollandsche kleeding en zien dit

schouwspel aan ; op den voorgrond staat een oude

Jood met zijne waren in het zuur, en meer achter-

waarts vertoont zich een barbiers-winkel , waaruit de

nieuwgierige barbier % door het geraas gelokt , de ver-

warring bezielen zijn patiënt, half geschoren, laat

zitten ; een man en eene vrouw daarnevens , lagchen

hartelijk om dit voorval. De achtergrond vertoont

,

door eene poort , de Westerkerk te Amsterdam en

de markt van dien naam , waar verscheidene figuren

bezig zijn
,

goederen te lossen en te vervoeren. Noël

maakte deze schilderij voor den Heer Frank, een voor-

naam kunstliefhebber te Lokeren , doch verkocht hel
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met zijne toestemming, aan den Heer Roothaan te Am-

sterdam , voor eene som van f 2000, op wiens verkoo-

ping bet voor meer dan het dubbel dezer som , voor

bet Koninklijk kabinet aangekocht is. Eene groote

fijnheid van satiriken geest straalt in deze komposi-

tie , zoo wel als in andere stukken van Noël , door -

Hij beloofde, in rijper jaren , eenen tweeden Jan

Steen te worden en verbond daarbij eene goede tee-

kening, een aangenaam koloriet en eene krachtige

uitvoering , zoo dat zijne stukken gerust bij die der

oude meesters kunnen hangen ; zijne boertige voor-

werpen hebben nog vele navolgers , sommigen schil-

deren vrij goed, doch vallen in het gemeene en aan

allen ontbreekt de geest der uitdrukking , die Noël

bezielde. Deze schilder
,

geboren te Waulsort , op

de Maas, bij Dinant , in het jaar 1789, stierf te

Sosoye in de provincie van Kamen , in 1822 ; zijn

eerste onderwijzer was een schilder te Dinant
,

ge-

naamd Leon ; daarna ging hij te Antwerpen studeren

onder de leiding van den heer Herreijns
,

professor

van de akademie aldaar, en oefende zich ook bij den

verdienstelijken schilder Ignatius van Ptegemorter

;

vervolgens studeerde hij te Parijs , bij Swebach , die

voor de fijnheid van zijne kleine figuren vermaard

was , en vestigde zich daarna te Brussel. Door de

kortheid van zijne loopbaan heeft hij maar weinige

stukken nagelaten, doch dezen zijn voldoende om

zijnen naam voor altijd te vestigen.
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100.

REMBRAND.

HOOG 1 E. 6 P. 3D. , BREED 2 E. 1 P. 6 D. , OPDOEK.

Dit kunststuk vertoont de ontleedkundige les van

professor Tulp ; hij is gezeten , met een breeden hoed

op het hoofd, en houdende cene ontleedtang in de

hand, zijne vrienden en leerlingen, Mr. Jacob Block

,

Hartman Hartraansz. Adriaan Slabbraan , Jacob de

Wit , Matthijs Kalkoen , Jacob Koolveld en Frans

van Loenen , inde ontleedkunde onderwijzende, aan

een lijk , dat voor hem op de ontleedtafel ligt ; de

geheele houding van dien hoogleeraar duidt den

toon van onderrigting aan , terwijl zijne leerlingen

met de meeste aandacht en inspanning naar hunnen

meester luisteren. Dit stuk door Rembrand, in zijn

dertigste jaar
,

geschilderd , voor den hoogleeraar

Tulp, die zijn beschermer was, toont aan, dat hij

al zijne kunstvermogens aan hetzelve heeft willen be-

steden om er een meesterstuk van te maken ; de

schikking der hoofden, de onuitsprekelijke karakter

-

matige uitdrukking van ieders bijzondere belangstel-

ling , zoo kunstig naar een en hetzelfde hoofddoel

gerigt : de kalmte des meesters en het vuur der leer-

lingeu , maken uit deze verzameling van portretten

een historieel geheel uit. De schoone behandeling van
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Üclit en bruin, waarvan de looverkraclit zoo uitmun-

tend aan Rembrand bekend was , het groeperen der

beelden, hunne trapswijze vermindering, naar mate

van den afstand , de schoone carnatie zoo wel der

levende personen als van het lijk , de breede en te-

vens uitvoerige penseelsbehandeling , de juiste teeke-

ning der verkorting van het lijk , wanneer men het-

zelve uit het ware oogpunt , zijnde aan de regter zijde

van de schilderij , beschouwt , verheffen dit kunstwerk

tot het meesterstuk van Rembrand. Het was voorheen

geplaatst in het Theatrum Anatuuiicum te Amsterdam,

en behoorende aan het Chirurgijns-weduwen-fonds

aldaar. Dit gesticht hetzelve willende verkoopen , in

het jaar 1828 , werd deze schilderij door het Gou-

vernement overgenomen voor eene som van f 32000 ,

en vervolgens geplaatst in het kabinet, waarvan het

tegenwoordig een der voornaamste sieraden uitmaakt.

Men heeft gemeend met dit kunststuk een geschikt

einde te kunnen maken aan de uitgaaf der omtrek-

ken van de voornaamste schilderijen van het Konink-

lijk kabinet.



DRUKFOUTEN.

>ag. 2 ,
reg

« 21 , <(

« 25, «

« 26, «

« 26, «

(( 27, «

« 28, «

« 31, «

regel 8 , en hij Leerde , lees , hij leerde.

15, Cartona , lees, Cortona.

22, Sevilla , lees, Sevillen.

2, Sevilla, lees, Sevilien.

3 , hij verliet , lees , verliet hij.

10, Magdalcna , hes , Mevrouw.

19, Sevilla, lees , Sevilien.

10, hem , lees , hen.
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